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 ןמרוד .מ ידי־לע סופדל אבוה רפסה

 ידי־לע ומגרות תוחפסנה

 ןמרוד .מ ,היאברבא .ח ,ריפש .ד .א

 סיראפ ,£ן1;110מ8 80013168 הרודהמה יפל ,יתפרצה רוקמה ןמ םגרות רפסה

 איהש ,1952 ןילרב ,ץטיד תאצוה לש תינמרגה הרודהמה םע הוושוהו ,1947
 .א לש םמוגרתב ,1892 תנשב הנכוה רשא תינמרגה הרודהמה ןמ קתעה

 ונכלה ,הסריג ייוניש ולגתנש תומוקמב .יק ם ט וא ק .קו ןייטשרב
 .ס ל ג נ א .פ ידי־לע ההגוהו הנקות וזש יפל ,תינמרגה הרודהמה ידחא

 תונשמ) ןודורפ לע םכראמ .ק לש םיצממה ויבתכמ תא ונתנ תוחפסנב

 תעפוהל המדק דשא ,םיבתכמהדופילח תא םג ונפסוה דא ,(1865ר 1846
 ןמתסנ וז הנושאר תיתורפס השיגפב רבכש יפל ,ןודורפל "תולדה תיפוסוליפ"

 .הלאה םישיאה ינש ןיב ודירפהש םיקומעה םידוגינה עבט

 תוחפסנב ונללכ ,אובמב סלגנא ךירדירפ ידי־לע ורבסוהש םימעטמ

 לש הדובעה תיפוטוא" לע םכראמ .ק לש עטקה תא םג תירבעה הרודהמה לש

 תוחפסנה תא ונמלשה ,ףוסבל .ישפחה רחסמה לע ומואנ תאו "יידג ןו׳ג
 תויעב המכו המכב הבחרה רתיב קסועה קרפ ,סוטרבדור לע םלגנא ירבדב

 .רפסה ףוגב ףאו אובמב ונודינש

 ,םיילושה־תורעה ןכו ,ירבעה רידהמה לשמ אוה ,רפסה ףוסב ,תורעהה־רודמ

 ,םלגנא לשמ וא םכראמ לשמ ןה הרפיסב תונמוסמה תורעה .בכוכב תונמוסמה

 .ןפוסב רבדה ןייוצש יפכ
 האצוהה
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 סלגכא ךירדירפ

 תנמ

 תא בטיה סבראמ ומצעל רריבש רחאל ,1846/7 ףרוחב ותדיל ונינפלש רוביחה

 תטיש" :ן1־חרפ לש ורפס .השדחה תילכלכהו תירוטסיהה ותפקשה לש דוסיה־יווק

 יל ןתנ ,רוא האר הז ךא רשא ,* ״תולדה לש היפוסוליפה וא ,םיילכלכה םידוגינה

 ־דיה דיתעש ,שיאה לש ויתופקשהל דוגינב ,הלאה דוסיה־יווק תא חתפל תונמדזה

 .םייחה םיתפרצה םיטסילאיצוסה ןיב רתויב בושחה םוקמה תא סופתל ךליאו ןאכמ

 תוליל ךשמב הברה םימעפ ,תוילכלכ תולאשב סיראפב םיחישמ םהינש ויהש ןמזמ

 רבכ התעמ יכ ,חיכוה ןודורפ לש ורוביח !רתויו רתוי םהיכרד ודרפתנ ,םימלש

 ;אוהה ןמזב היה ענמנה־ןמ הנממ םלעתהל !םהיניב הרועפ תרשגנ־יתלב םוהת

 .הנקתה ענמנ ערקה .תדבוע תא וז ותבושתב סכראמ עבק ןכ~לע

 .תאזה המדקהה רחאלש רמאמב עבומ ןודורפ לע סכראמ לש ללוכה וטפשמ

 ־*** ** 1865 תנשב ׳18ד 17 ׳16 ׳םמ ׳ינילרבה "טארקומיד־לאיצוס״ב רוא האר רשא
 זיפ ןודאה לש ויתונויסנ !תעדגתכ ותואב סכראמ םסריפש דיחיה רמאמה אוהו

 ,ילאדואיפהו יתלשממה קיפאל תעה־בתכ תא תוטהל ,הרהמב ולגתנש ,רצייווש

 .ונתופתתשה תקספה לע ,דבלב רפסמ תועובש רחאל ,יבמופב זירכהל ונוצליא
 סכראמ הרעיש אלש ,תובישח ,וישכע אקווד ,הזה רוביחל תעדונ ,הינמרג יבגל

 ,םוטרבדורב עגופ אצמנ והירה ,ןודורפב ותוכהב יכ ,תעדל ול היה ןינמ .וימימ ומצע

 ז םויה לש םינתפאשה־לילא הז ,ומשב ףא זא ול רכומ־יתלבה
 אצמית םתסה־ןמ ;סוטרבדורל םכראמ ןיבש סחיה ןינעל סנכיהל םוקמה הז אל

 ,סכראמ לע גרטקמ סוטרבדור םאש ,ןייצא ךא העש יפל .ךכל תונמדזה בורקב יל

 *,*׳הרכהה לע,ורוביחב ידמל רכינ שומיש שמתשה ׳לטיפאק,ב יכו ,ותוא "םמח" יכ

 ןואגה לש וזגורב אלא הצרתל ןיא רשא ,זעל תאצוהל ספתנ והירה ,"וטטצל ילב

 תורפסב דוחיבו ,היסורפ ימוחתל ץוחמ שחרתמב האלפומה ותורובבו רכומ־יתלבה

 סוטרבדלו לש ל״נה רוביחה ןהו הלא גורטק־ירבד ןה .תילכלכהו תיטסילאיצוסה
 שולש תא סוטרבדלו יבתכמ ללכ ךרדב ריכה אוה !סכראמ ידיל םלועמ ועיגה אל

 .1859 וא 1858 ינפל אל םינפ םושב ןתוא םגו ,דבלב ״תוילאיצוסה תורגאה״

 .3>ו!£6ט1ש 8ש$ 00מ!מ1<110(10ם3 ס" ?611030ן>1ג1ש 86 1* !בג^זס *

 •143 ,גנע ,תוחפסנ **
*** 10)11611 2118*3X1£1£0מ11*מ18 118801£ץ 3*33<5\¥1!**5<:113£*11<נ 
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 ס לגנא .פ

 לש ז'1כמה דרע״,ד תא ׳יליג יכ ׳*ילאה תורגאב סוטרבדור ןעוט דוסי רתיב
 או׳ד יכ ,תועטב בוש ,אוה רמייתמ ךכ ךות ךא ־ןידורפ ,נפל ^ ך1דןר0

 ינא ץלאנ דכ םושמו ,ונרוביחב רקובמ אוה ףא םוקמ־לכמ .ןושארה הלגמה

 רמולכ ,1842 ,״יתכלממ,ד־ילכלכ,ד ונבצמ תרכהל״ ״ידוסיה״ וסרטנוקב הרצקב ןודל

 אלב בוש) וב לולכה יגנילטייווה םזינומוקה דבלמ ,קרפה לע הלעמ אוהש הדימב

 .1. •זייירפל םימרקה םג ,(םיעדוי
 ׳ילכלכה תא ול השוע ,היהי רשא ונוויכ היהיו ,ינרדומה םזילאיצוסהש הדימב

 תרותב ,ללכה־ןמ־אצוי אלל טעמכ ,זחאנ והירה ,אצומ־תדוקנ תינגרובה תינידמה

 "תפב ,1817 תנשב ודראקיר זירכה ןהילעש ,תוחנהה יתש .ודראקיר לש ךרעה

 תומכ ידי־לע קרו ךא עבקנ הרוחס לכ לש הכרע יכ (1 :ולש *״תונורקעה״

 לל־ לש י"״ ״יייציי ־״ל ״״יי־״ ״דובעה
 לעופהו (חוור) םינשוכרה ,(הטנאר) עקרקה־ילעב לש תודמעמה תשולש ןיב

 תקסהל 1821 ןמל דוע ,הילגנאב ושמיש הלאה תוחנהה יתש .(הדובע־רכש)

 " "ל" ׳דבורבו׳יחכתשנו טעמכ ׳דתעש ׳וז תורפס ,ןכאו ,תויטסילאיצוס תונקסמ
 הת ה אלש דע ,ךכ־לכ ,דבורמ תויטלחהבו תופירחב ,הקלחב ,הנייטצה ,סכראמ ידי

 אופיא קיסה םא .תרחא םעפב ךכ לע םלוא ."לאטיפאקה" תעפוהל דע התמגודכ

 ,ךכב היה ירה ,ל״גה תוחנהה ןמ תויטסילאיצוס תונקסמ ,1842 תנשב ,סוטרבדור

 היה יושע הז דעצ דא ,המידק דואמ רכינ דעצ םושמ ,קפס ילב ,אוהה ןמזב ינמרג

 םושייב שודיחה היה טעומ המכ .הינמרג יבגל ר״ויה־לכל השדה תילגתל בשחיהל

 הילשאב אוה ףא הקלש ,ןודורפ םע חוכיווב םכראמ חיכומ ,ודראקיר תרות לש הז

 יכ ונממ םלענ אל ,הילגנאב תינידמה הלכלכה תוחתפתהל טעמ ףא בורקה ימ ^

 ינודושה המושיי תא ,תונוש תופוקתב ,ועיצה וז תאב םיטסילאיצוסה לכ טעמכ

 הלכלכה תא :ןודורפ רמל טטצל ונא םילוכי .ודראקיר תרות לש (יראטילאגא)
 " *״!״״7 ,״10 .80 ?־•־״0*10־ . ןום2מות םאילד תא לע

 תא ״£ .80 ם־־.״8״.־00 01 *031.8, .״״3. ־008110.1^0 .0 3״״״״ מ3קק־ס0־־, 1824■
 העברא דועו 1. ג. £8010־18־־ ?־*0.1031 ^ 3מ£) ?01141031 £ש0מ01מץ־ 1828.

 ימ ,ילגנא טסינומוקל רובידה תושר תא ןתינש ךכב קפתסנ ."ילוכו" ישודג םידומע
 £3801־1־5 :יירב לש ןייוצמה ורוביחמ םיעבוק םיעטק סכראמ איבמ ןלהל ״יתב

 ןה ,ןאכ תוללכנה ,יירבמ תואבומהו *מ"* 3״8 £־־80״״־ *0ס־08ץ; 1,008־, 1839-

 .סוטרבדור לש הרוכבה תועיבתמ רכינ קלח תולטבמ תבלב
 ןואיזומה לש האירקה־םלואב סכראמ לש ולגר הכרד אל דוע אוהה ןמזב

 .00 .80 ?־■־00*108 ס{ ?011.1031 £00000־7 308 73צ3.100 * ~
 ".ןהל הנקתהו םילעופה תוקוצמ" **

 אובמ
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 ׳ו^ אל ,יטוקילו ירפס תא איצוהל ,לאסורבבו סיראפב תוייפס איצ

 ־יתלבל303 אלא ׳184י תקב י־יי ינכיעש "יילגנאב תועובש השש לש עסמ תעב
 תלב םיעבראה תונשב אופיא ,דתיה אל הרומאה תורפסה .רטסא׳צנאמב אצמנב

 *ל־* ״ - ~ י -

 תרי^^ 2 ־״ ""י " ~
 ז צמ ןאכ .םכראמל "ןושאר סרטנוק ,תינידמה הלכלכה דותמ הינש הנעטכ סכראמ ןייצמ ןאכ םכראמל ״! "יים,יפב ״ ,יוילשב בשיי

 ןי-רילחה־דרע ירד יד 8י־,ד. י *יל׳40 ׳1דראקיי לע הלכלכה תוגשה
 וכ לחה ךרע רה ,וב לולכה הדובע,ד־ןמזל הווש רצומ לש ןיפילחה־דרע םא

 רצומל הווש היהיש חרכהה־ןמ הדובע,ד־רכשש וא .תצומל הווש ,דדובע־םוי לש
 לע וגישהש וז הגשה" :סכראמ ריעמ ךכ לע ."ןידה אוד דפירר ״!!

 רחואמ ןמזב םייטסילאיצוסה םינלכלכה ,דב ולתנ ,םינגרובה םינלכלכה ^תאקיר

 הריתסב השעמה םשאוה ,החסונה לש תיטירואיתה התותימא תחנה ךותמ .דיתוי
 הגורקעמ המודמה הנקסמה תא השעמל קיסהל תיגגרובד
 :־- י״ ״״י״ י־״ ״־* ,״.״־ ,״יני;:ה^״ד;^:: יייי׳־י ״״־,־ "א םילגנאה

 .םיי־־״־״יי־״נ ",ק־ לכב ,א ,די״ יצ־ ,"י־ש ״

 תנש־ יי״ייל־" ם" ־ןכווי״ל "ק,פ־־ תי]־יזה ס10ו3דל,ל מ־,א ןל
 ללב ן״ילצ חונ־, "י ו"" "א, ״״״ .ש־־-לתפב ״,״ םזש0 שי

 'י יי ״*׳' "יי50 י־ 'ותעדב ׳יל־ "ל ■*״ .וי ייכ .,״־־,״־ ,י״ש דב,־, ,ל,
 יי ז־, נ ,מכוויהל ־"־־",ו לכ ,ל ,"נ סניא־ ,״״ ^ ^ ::ד־" *ל ׳״* ״ ■י״״־ י•״״־ ״ יגלכיב

 1-1. ׳סיטדבד־ד לצ״ ןייד, ן״ל ־״חומ .תי־לג" ״ו,צב ""ל ,ס״ינש ,נפל

 *הילגנאב הלא תונקסמ ועמשוה

 י"""" ־דז איפיא אי־י ׳יי־״קיי תיית לש ד״ויב טושפה יטסילאיצוסה םושייל
 תגדוחה הנבה ,ךרעה־ףדוע לש ועבטו ורוקמב הנבה ידיל איבה םיבר םירקמב ליעל
 ־,״־ םושב ,יפנ ןיאש ״־ וכל־ לצא םנ ,מ ,,יוא?ד

 ׳1 מ *]ק יבםהכ ,םוס 'נד1י לרבסוי ׳ליבפל דוע 1רמואל שיא ביטיה אלש רבד

 "ייצב 'יני י"'מ'י ־יי"' :<"'ל־ל־י "יייי־י־?" "א לבקמ או״ש ,וכנ

 די־־ב - ״״״־ "וחתפת" לש דוד לכ ו־צ,־ ק״נ־ א,״״ 1בלב ״ אל -״־י־י "ב״ל י■"■* יל "ל"נמש י־0 •"־י״ל "דומצ"
 — ,דנש 64 ,דז תובורק םיתעל םיגשינה וללד סיודה״־יי*■ י

 , ־*ש ■״י ׳וללה םיטפשמב והשמ השעש םכראמל
 .ןלהל רבתסיש יפכ ,היפוטואה לא הרשי ךרד ומצעל ללוס םג אוה אלא
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 םייתמאה םינרצייה תרותב ,םילעופל יכ ,ודראקיר תרות לש רומאה םושייה

 לא םירשימב איבמ ,םהלש רצומה אוה ,ללוכה יתרבחה רצומה רייש ,םידיחיה
 ילאמרופ חרואב ,אוהה םוקמב םכראמ זמרמש יפכ ,העטומ אוה םלוא .םזינומוקה

 הלכלכה יקוח יפל .הלכלכל רסומה םושיי אלא וניאש ןויכ ,תילכלכה הניחבה ןמ

 םא .והורצי רשא ,םילעופל אל רצומה לש רתויב לודגה קלחה ךייש תינגרובה

 הלכלכה לש הניינעמ הז ןיא לכ־םדוק ירה ,ןכ השעיי אל ,אוה לווע :םירמוא ונא

 •ונלש רסומה־שגרל תדגונ וז תילכלכ הדבוע יכ ,םירמוא אלא וגא ןיא .תינידמה

 לע אלא "תויטסינומוקה ויתועיבת תא ךכ לע םלועמ אופיא ססיב אל סכראמ

 וניניעל תכלוהו תרבוגה ,יטסילאטיפאקה רוצייה־חרוא לש תיחרכהה תוטטומתהה

 ,הרכש לע האב אלש הדובעב ודוסי ךרעה־ףדוע יכ ,רמוא אלא אוה ןיא !םויל םוימ

 ,תילכלכה הניחבה ןמ ילאמרופ חרואב העמומש המ םלוא .הטושפ הדבוע איהו

 לש תירסומה העדותה םא .תימלוע תירוטסיה הניחבמ ןוכנ תאז־לכב אהיש רשפא

 ✓לוועכ ׳הנמזב הירגנאה־תדובע וא ,תודבעה ןוגכ ,תילכלכ הדבוע העיקומ םינומהה
 תוילכלכ תודבוע םלועל ואב יכ ,הנמז רבע רבכ המצע הדבועה יב ,היאר וז ירה

 ,אופיא ,ןכתיי .תקדצומ־יתלבו תלבסנ־יתלב איהה הדבועה התשענ ןללגבש ,תורחא

 הז אלו .דואמ יתימא ילכלכ ןכות ןופצ תילאמרופה תילכלכה תועטה ירחאמ יב

 .ךרעה־ףדוע תרות לש היתודלותו התובישח לע רובידה תא ביחרהל םוקמה

 לש דרעהדורותמ תורחא תונקסמ םג וקסוה ףאו ,קיסהל ןתינ תאז םע םלוא

 ,אצמנ הנהו .ןרוציי םשל תשרדנה הדובעה ידי־לע עבקנ תורוחסה ךרע .ודראקיר

 ,ןכרעמ הטמל םימעפו ןכרעמ הלעמל םימעפ תורוחסה תורכמנ הז םוגפ םלועב יב

 יבגל תחא המר לע ןזאתהל ותמגמ חוורה־רועיש ףא .תורחת־תודונת בקע קר אלו

 דימעהל ,עצההו שוקיבה תועצמאב ,םתמגמ תורוחסה יריחמש םשכ ,םינשוכר,ד לכ

 קסעב עקשומה ללוכה ןוהה לע ססבתמ !דוורה־רועיש םלוא .הדובעה־ךרע לע םמצע

 'תירמכ םלגל יתנשה רצומה יושע םינוש קסע־יפנע ינשבו ליאוה ךא .יתיישעת

 וליאו ,םהינשב הווש הדובעה־רכש םג ,םיווש םיכרע שבגל — רמולכ ,תווש הדובע

 םילודג םימעפו ,השולש יפ וא ,םינש יפ םילודג תויהל דחאה ףנעב םילולע תונוהה

 רבכש יפכ ,ודראקיר לש ךרעה־קוח ןאכ אצמנ ,ינשה ףנעב רשאמ ,ךכ ידכ דע םה

 לש םירצומה םירכמנ םא .הוושה חוורה־רועיש קוח תא רתוס ,ומצע ודראקיר הליג.

 םא ךא ;םיווש ויהי חוורה־ירועיש יכ ,אוה ענמנה ןמ ,םכרע יפל קסעה־יפנע ינש

 קסעה־יפנע ינש לש םירצומה יכ ללכ ךרדב אוה ענמנהךמ ,םיתש תוורה־ירועיש

 םיקוח ינש לש הימוניטנא ,הריתס ונינפל אופיא ירה .םכרע יפל םירכמנ ויהי

 ללב ךרדב ,(5ר 4 עטק ,1 קרפ) ודראקיר יפל ,םשגתמ ישעמה ןורתפה ;םיילכלכ

 .ךרעה ןובשח לע ,חוורה־רועיש תבוטל

 הב שי ,ערה־תורשבמ היתונוכת ףא לע ,תיאדראקירה ךרעה־תעיבק הנה ךא
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 דומעל ןיאש חוכב ,הארוק איה .ןגוהמה ינגרובה לע התוא ריקומו בבחמה דצ

 םהילעש ,ךוותה־ידומע םה הלא ,תויובז־ןויושו קדצ .ולש קדצה־שגר לא ,וינפב

 "קדצה־יא תוברח לע ,ותרבח־ןינב תא םיקהל ט״יהו ח״יה האמה לש ינגרובה שקבמ

 הדובעה ידי־לע הרוחסה־ךרע תעיבקו .םיילאדואיפה רתיה־תוייסזו ןויושה־־יא

 ,תויוכז־יווש תורוחס־ילעב ןיב הדובעה־ירצומ לש םישפחה ןיפילחה ידי־לעו

 ,םיישממה תודוסיה ,סכראמ ןייצ רבכש יפכ ,םה הלא — ,וז ךרעדודימ יפל םיעצובמה

 תונגרובה לש תיפוסוליפהו תיטפשמה ,תינידמה היגולואידיאה לכ התנבנ םהילעש

 *ןמ ,הרוחסה־ךרע תדימ איה הדובעה יכ ,הרכהה תדמועו העובקש ןויב .תינרדומה

 ותועשר תמחמ ,הקומע העיגפ ןגוהמה ינגרובה לש ירסומה שגרה עגפייש אוה חרכהה

 ,ומו !מכ וקחוד השעמל ךא ,הכלהל קדצה לש הז ידוסי קוחב םנמא ריכמה ,םלוע לש

 — ולש וז םירשי־תדובע רשא ,ריעזה ינגרובה דוחיבו ,השוב אלל הדצה עגר לכ

 בקע ,םויל םוימ הכרע ךלוהו תחופ — ויכינחו ויתוילוש תדובע אלא הנניא וליפא

 אשונ אהיש חרכהה־ןמ ריעזה ןרצייה דוחיב ;תונוכמהו לודגה רוצייה תורחת

 םהלש הדובעה־ךרע יפל םירצומה לש ןיפילחה ףוס־ףוס םישענ הבש ,הרבחל ושפנ
 הבש ,הרבחל ושפנ אשונ אהיש חרכהה ןמ :תרחא ןושל ,תטלחומו האלמ תמא

 יפי /טב ךא ,תמצמוצמ יתלבו תידבלב הטילש תורוחסה־רוצייב טלוש דיחיו דחא קוח

 יקוח ראש םילטב — רמולכ ,רשפאה רדגב ללכב איה םתטילש םהבש ,םיאנתה

 .ללכב יטסילאטיפאקה *רוצייה יקוחו תורוחסה־רוציי

 ריעזה ינגרובה לש הבשחמה־ךלהב תאזה היפוטואה ישרש םיקומע המכ

 תדואב החתופ רבכ איהש ,הדבועה החיכומ — ינויערה וא ישממה — ינרדומה

 תונשב הכלהל הבחרוהו השעמל החסונ ,1831 תנשב יידג ןו׳ג ידי־לע יתטיש

 1846 תנשבו הינמרגב סוטרבדור ידי־לע 1842 תנשב הזרכוה ,הילגנאב םישולשה

 מוטרבד1ר ידי־לע 1871 תנשב בוש הרשבתנ ,השידח תמאב ,תפרצב ןודורפ ידי־לע

 איה השוע 1884 תנשבו ,לוכיבכ ,תילאיצוסה ותאווצבו תילאיצוסה הלאשה ןורתפכ

 םזילאיצוסה תא לצנל ,סוטרבדור םשב ,שקבמה ,םינתפאשה־אבצ ברקב תושפנ בוש

 .ותבוטל יסורפה יתכלממה

 האר) יירג דגנ ןהו ןודורפ דגנ ןה ,סכראמ ידי־לע תאזה היפוטואה תרוקב

 תורעה המכל םצמטצהל ןאכ ינא לוכיש ךכ־לכ הצממ איה (הז רוביחל תוחפסנה

 .הרואיתלו הסוסיבל תדחוימה תיטרבדורה הרוצה לע

 שממ תויתרוסמה תוילכלכה םיגשומהדוורדגה תא לבקמ םוטרבד1ר :רומאכ

 אוהש־לכ ןויסנ הסנמ אוה ןיא .םינלכלכה ידי־לע ול ולחנוה ,דבש ,הרוצ התואב

 חוכ ,תומכה יפ־לע ראשה תמועל דחא ץפח לש וחוכ" — ויניעב אוה ךרעה .ןנחבל

 ,ונל הנקמ ,היקנ ןושל טוקנל םא ,רתויב תפפור איהש ,וז הרדגה ."הדימ תרותב הז

 ןויכ ךא .אוה המ ,רקיע־לכ הלגמ הניא ךא ,ךרעה לש ותומדב המ־גשומ ,רתויה לכל
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 דחא רת אוהש ןבומ ירה — ,ךרעה לע םוטרבד1ר יפב רשא םירבדה לכ םה הלאש

 הילכתב םידומע םישולשב בבריעש רחאל .ךרעה רדגל ץוחמ אוהש ךרעדודימ־הנק

 ךכ־לכ ץרענה ,תטשפומה ותבישח חוכב ,ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע תא בובריעה

 תישממ ךרע־תדימ ןיאש ,הנקסמ ללכל אב והירה ,רנגאו ףלודא רמ לע רועיש־ךיאל

 םלוא ׳הדובעה ונל תונקהל היושע הז תא .הדימ־לש־ףילחתב קפתסהל שיו אצמנב

 ילעב םירצומב דימת םיפלחומ תווש זזדובע־תויומכ ילעב םירצומ ויהיש יאנתב קר

 "םירודיס םישענ םא ןיבו ,הליחתכלמ גהונה אוה ךכ םא ןיב" ,תווש הדובע־תויומכ

 ,םהיניב יניינע רשק לכ ןיאש אופיא אצמנ הדובעו ךרע .הזכ גהונ חיטבהל ידכ

 "הדובעב תולוע" תורוחס יכ ,הרבסהל שמשמ ולוכ ןושארה קרפה לכש יפ־לע־ףא

 .הב תולוע ןה המ ינפמו ,הדובעב קרו

 אל וליפאו .םינלכלכה לע תלבוקמ איהש ךרדב םישמ־־ילב בוש תספתנ הדובעה

 תגצומ הנה ,הדובעב תויביסנטניאה־ישרפה לע םילמ יתשב זמרנ יכ םא ,ןכש .תאז
 םיאנתב תישענ איה םא ןיב ,ךרע־תדדומכ רמולכ ,"הלוע״כ ללכ ךרדב הדובעה

 םרוצייל םימי הרשע םיאיצומ םינרצייה םא .ואל םא ןיבו םיעצוממ םיניקת םייתרבח

 םא * דבלב דחא םוי ךא םיאיצומ םהש וא ,דחא םויב םרצייל ןתינש ,םירצומ לש

 ךמז םיאיצומ םה םא !רתויב םיעורגה וא םיבוטה םירישכמב םישמתשמ םה

 הניחבה ןמ תשרדנה תומכבו ׳תיתרבחה הניחבה ןמ תוצוחנה תורוחס רוצייל םתדובע

 ןהל ןיאש תורוחס ונממ הטמל וא ךרוצה ןמ הלעמל םירציימ םהש וא ,תיתרבחה

 :ודקפיי אלו ורכזיי אל הלא לכ - ,שרוד ןהל שיש תורוחס וא ,רקיע־לכ שרוד

 .הווש הדובע לש רצומב ףלחויש ןידב הווש הדובע לש רצומ ,הדובע איה הדובע

 תדוקנ תא טוקנל ,אל םאו אוה יוארה־ןמ םא ,דימת תע לכב ןכומה ,סוטרבדור

 ,זרצ״'ד םיאנת׳ד לע יללכה יתרבחה הפצמה םורממ ףיקשהלו תימואלה תוארה

 לש הנושארה הרושה ןמלש םושמ קר ,םצעבו .ששח ךותמ ,ךכמ ןאכ ענמנ ,טרפה

 הדובעה לש הריקח לכו ,הדובעהךוממ לש היפוטואה לא םירשימב אוה רתוח ורפס

 ןיאש םיעלס־ירוצ וימימ ךותב ותמועל ביצתש חרכהה־ןמ ךרע־תרצוי תרותב

 בגאש ,תטשפומה ותבישח חוכמ ךורע־ןיאל ןאכ קזח ולש טקניטסניאה .םרבעל

 .רתויב ישחומ הבשחמ־רסוח תמחמ אלא סוטרבדלו לצא התוא תולגל ןיא

 תא םיחיטבמה ,"םירודיס״ה .היבו הינמ אופיא שחרתמ היפוטואל רבעמה

 םושב םיכורכ םניא ,ונממ אצוי ןיאש ללככ ,הדובעה־ךרע יפל תורוחס לש ןיפילחה

 תאצמהב םיחרוט ,ןודודפ דעו יירגמ ,הזה ןוויכה ילעב םיטסיפוטואה ראש .ישוק

 הלאשה תא רותפל תוחפל םיסנמ םה .וז תילכת אלמל םתדועתש םייתרבח תודסומ

 .םמצע ןיפילחב־םישועה תורוחסה־ילעב לש הלועפ ידי־לע ,תילכלכה ךרדב תילכלכה

 .הנידמה לא אוה הנופ הלועמ יסורפ תרותב .רתוי הברה הלק ותכאלמ סוטרבדור

 .המרופירה לע הווצמ הנידמה־ןוטלש תארוה
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 ]!ניכה תרוכב אל םינפ םושב ךא ,בוט לזמבו בוט ןמיסב ךרעה ךנוכ" ירה ךכב

 — םירחא םיביכ םהומכ — יירב ןהו יירג ןה ,ךפיהל .סוטרבדור ידי־לע תעבתנה ,הזה

 ויהי םתועצמאבש ,םירדסה ושעייש ,הדוסחה הלאשמה לע :הזה ןויערה לע ורזח

 םימעפו בר ןמז — םהלש הדובעה־ךרע יפל קרו ךא םיאנתה לכב םירצומה םיפלחומ

 .ארזל דע ,סוטרבדור ינפל הברה
 ןכש ׳םירצומה ןמ קלח לש תוחפל — ךרעה תא ךכ תננוכמ הנידמהש רחאל

 תנתונ ,הלש ה־חבעה־ןוממ־תתטש תא איה האיצומ — עונצ שיא םג אוה סוטרבדור

 ,םרכש םילעופל וללה םימלשמ ןהבש ,תומדקימ םיניישעתה ןוהה־ילעבל םהמ

 םירשפאמ םיאצמנ וז ךרדבו ,םירצומה תא הדובעה־ןוממדוורטשב םינוק םילעופהו

 ונילע ,אילפהל םירבדה םילגלגתמ המכ .םאצומ־תדוקנ לא ןוממה־תורטש תרזח

 .ומצע םוטרבדור יפמ עומשל
 אצמנ קתפב וייוצמה ךרעה ןכא יכ ,יחרכהה רדסהה ירה ,ינשה יאנתל עגונש המ"

 יבש ,קתפ לבקמ שממ־לעופב רצומ רסומה שיאה קרש ,ךכ ידי־לע עצובמ ,קושב

 לבקמ הדובע־ימי ינש ןב רצומ .רצומה רצייתנ הבש הדובעה־תומכ קוידב המושר

 תעשב הז ללכ לע תקייודמה הדפקהה ידי־לע /םימי ינש, םינייוצמ ובש ,קתפ

 ףפוח ונתחנה יפלו ליאוה יכ .הזה ינשה יאנתה םג חרכהב אלמתי ןוממה תאצוה

 ־תומכו ליאוהו ,םרוצייב העקשוהש ,הדובעה־תומכ תא םיסנכנה לש ישממה םכרע
 יילעש ,רצומ רסומה ,םדא םא ירה ,הליגרה ןמזה־תקולח אוה התדימ־הנק וז הדובע

 יל הצקומו ול רשואמ חז םדא ׳םימי ינשל רושיא לבקמ ,הדובע־ימי ינש ואצוה

 ימ קרו ליאוה ,וזמ הריתיו — השעמל רסמ אוהשמ רתוי אלו תוחפ אל ךרע

 ן־ייצמה ךרעה יכ ,ירב ירה ׳הזב־אצויכ רושיאל הכוז רצומ קושל תמאב רסמש

 ,הדובעה תקולח לגעמ תא ביחרנ אלש המכ לכ .הרבחה לש הקופיס םשל יוצמ ,קתפב

 יוצמה ךרעה םוכסש — תונקיידב הז ללכ םיוקי םא — אוה חרכהה־ןמ
 ךרעה םוכסו ליאוה ךא .רשואמה ךרעה םוכסל קוידב הווש היהי

 ןורחאה םוכסה םגש אוה חרכההךמ ירה ,הצקומה ךרעה םוכס םג שממ אוה רשואמה
 ןובשחה לוסיחו ןקופיס לע תואב תועיבתה לכ ,יוצמה ךרעה םע ההדזי

 .(167 ,166 ׳ע) ״בוט־יכב רדתסמ
 ,אובל דימת וששוב תושדחה ויתוילגתו ,םוטרבדור לש ולזמ ערתיא ןאכ דע םא

 תיתו !לי ׳הפוקש הרוצב :תוירוקמ ןימ הזיאל םינפ־לכ־לע הכז תאזה םעפה ירה

 תא אטבל וירחתממ דחא ףא זיעה אל ,שממ תיראמופ :רמוא יתייה ,וז המימת

 ךרע ץפח רסמנ ןוממ־רמש לכ תרומתו ליאוה .הדובעהךוממדוייפ1טוא תולבה

 ך8 ירה ,םיאתמ ןוממ־רטש תרומת אלא רסמנ וניא בוש ךרע־ץפח םושו ,םיאתמ

 ןובשחה ־ךרעה־יצפח םוכס ידי־לע דימת הסוכי ןוממה־תורטש םוכסש אוה חרכהה

 ־דרשמ לש בשח םושו ,הדובעהדויינשל דע קייודמ אוה ,רויש לכ אלל ,הפי הלוע
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 ןאכ תולגל ודיב הלעי אל ,תורישב ורעש ןיבלהש ,יתלשממה הסנכהה־סמו רצואה

 ?דוע ושקבת המו .הלקבש הלק ןובשח־תועט וליפא

 ,ומצע תעד לע ,יתיישעת ןוה־לעב לכ רציימ תמייקה תיטסילאטיפאקה הרבחב

 לדוג ויניעב ראשנ יתרבחה ךרוצה םלוא *רצת אוהש המכו דציכ ,הצור אוהש תא

 .םתומכל עגונה לכב ןהו ,םישרדנה םיצפחה לש ביטל ,תוכיאל עגונה לכב ןה ,םלענ

 הלעמל הברה רחמ עצויש ןכתיי ,התואנ תוריהמב םויה קפסל רשפא־יאש המ

 בוטל םא ,ךכ םאו ךכ םא ,וקופיס לע ךרוצה ףוסבל אבומ ןכ־יפ-לע־ףא .ךרוצה ןמ

 הריתס תבשייתמ דציכ .םישרדנה םיצפחל ףוסבל וללכב ןווכמ רוצייהו ,ערל םאו

 ידי־לע ,טושפ ?הז ןורתפ ידיל תורחתה האיבמ דציכו .תורחתה ידי־לע — ?וז

 קופיסל ,תומכה וא ביטה דצמ ,תושורד ןניאש ,תורוחסה ךרע תא התיחפמ .איהש

 השיחממ וז םיפיקע־ךרדבו — ,ןהלש הדובעה־ךרעמ הטמל ,עגרה־ןב יתרבחה ךרוצה

 ןהשכ ,תושורד תורוחס וא ,ללכ תושורד־יתלב תורוחס ורציי הנהש ,םינרצייל איה

 :תונקסמ יתש ועמתשנ ןאכמ .תפדוע ,השורד־יתלב תומכב םלוא ,ןמצעל

 יאנתה ןה תורוחסה־יכרעמ תורוחסה־יריחמ לש תודימתמה תויטסה יכ ,תישאר

 לש תודונתה ידי־לע קר .םלועל תורוחסה־ךרע אב ,דבלב וידי-לעו ,וב רשא יחרכהה

 ,תורוחסה־רוציי לש ךרעה־קוח םשגתמ ,תורוחסה־יריחמ לש אליממו ,תורחתה

 .תיתרבחה הניחבה ןמ יחרכהה הדובעה־ןמז ידי־לע תורוחסה־ךרע תעיבק תישעג

 ,והשלכ הנוש הארנ ,ריחמה ,ךרעה לש ויוליג־תרוצ תאז םע יכ .תושממ לש רבד

 בורלו ךרעל ףתושמ הז לרוג — יוליג ידיל איבמ אוה ותואש ,ךרעה ןמ ,ללכ ךרדב

 אוהש תוכלמה ןמ ןיטולחל הנוש בורה־לע הארנ ךלמה םג .םייתרבחה םיסחיה

 ¬תעיבק תא בצעל ,ןיפילחב םישועה תורוחס־ינרציי לש הרבחב ,שקבמה .גציימ

 ־לע תאזה ךרעה־תעיבק תא בצעל תורחתה לע רסואו הדובעה־ןמז ידי־לע ךדע,ך

 וניא — ,ללכב הבצעל רשפא הבש ,הדיחיה ךרדה איהש ,םיריחמה לע ץחל ידי

 לבוקמה יטסיפוטואה לוזלזה תא ,הז םוחתב תוחפל ,ול ץמיאש אלא אופיא חיכומ

 .םיילכלכה םיקוחב

 הרבחב תורוחס,ד״רוציי לש ךרעה־קוח תא הליעפמ תורחתהש ידי־לע :תינשה

 ירשפאה רדסהו ןוגראה תא אליממ איה המישגמ ,ןיפילחב םישועה תורוחס-ינרציי לש

 וא ,ךרעהדותחפה תועצמאב קר .תומייקה תוביסנב יתרבחה רוצייה לש דיחיה

 המכו םירצומ וליא םידיחיה תורוחסה־ינרציי םיניחבמ ,םירצומה לש ךרעהדוגלפה

 תשקבמ הזה דיחיה תסוה תא אקווד םלוא .הרבחל םישרדנ םניא וא םישרדנ םהמ

 לכמ יכ ,הבורעה יהמ ,לאשנ םאו .לטבל ,היגצייממ אוה סוטרבדורש ,היפוטואה

 ׳רשבלו ןגדל םיבער אהנ אל יכ ,אל ותו ,השורדה תומכה אלא רצוית אל רצומ

 ונל ןיאו ,המדא־יחופת לש ש״ייב םיעבוט וא ,קלס־דכוס בורמ םיקנחנ ונא דועב

 — ,םינוילימל םיללוגתמ םיסנכמל םירותפכ דועב ,ונימורעמ תא תוסכל םיסנכמ
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 לכ תרומת ויפלש ,ונימב ןייוצמה ונובשח תא הלהצב סוטרבדור ונינפל שיגמ הנה

 ,םיסנכמל סכרנ אלש רותפכ לכ ,הרכמנ אלש ש״יי־תיבח לכ ,ףדוע רכוס־וליק

 תועיבתה לכ תואב" ויפ־לעו ,קייודמב "הוותשמה" ןובשח ,הנוכנה הדועתה תכרענ

 אנ־הנפי ,ךכב ןימאמ ונניאש ימו ."בוט־יכב רדתסמ ןובשחה לוסיחו ןקופיס לע

 ןובשחה תא קדבש ,הינאראמופב יתלשממה הסנכהה־סמו רצואה דרשמ בשח לא

 והירה הפוק-יקסעב הלקלק םושב ספתנ אל םלועמש שיאכו ,ןוכנ ותוא אצמו

 .ןיטולחל ןמיהמ
 ןמ ריבעהל סוטרבדור רמוא הב וז תומימת לע תעדה תא ןתינ הבה התעו

 "רוצייש דחאמ .ולש היפוטואה תועצמאב רחסמהו״הישעתה״ירבשמ תא םלועה

 ,םידיחיה־םינרצייה ןיב ןוזיאה רדתסמ ,ימלוע קוש לש םידממ ידיל עיגה תורוחסה

 עודי־יתלב אוהו ,םירציימ םה ונעמלש ,קושה ןיבל ,יטרפה םנובשח לע םירציימה

 ,ימלועה קושב הרעס ידי״לע ,רתוי םאו תוחפ םא ,תוכיאה דצמו תומכה דצמ ,םהל

 ,םידיחיה־םינרצייל עידוהל תורחתה לע אופיא םירסוא םא .ג ירחסמ רבשמ ידי־לע

 םישבוח ירה ,ימלועה קושה לש ובצמ והמ ,םתדירי וא םיריחמה תרמאה ידי־לע

 ררבל םינרצייה דוע ולכוי אלש ןפואב תורוחסה־רוציי תרדסה .ירמגל םהיניע תא

 ,םירבשמה־תלחמל אפרמ והירה — םירציימ םה ונעמלש ,קושה בצמ לע רבד

 .סוטרבדורב אנקל * טראבנזייא רוטקודה לוכי וילעש אפרמ

 ,דבלב "הדובעה" ידי־לע תורוחסה ךרע תא סוטרבדור עבוק םעט המ ,ןבוי הזוע

 המ ידי-לע ,קדב וליא .הדובעה לש תונוש תויביסנטניאדווגרדב ,רתויה לכל ריכמו

 הדובעל עיגמ היה ,ותדדומו ותוא תעבוק םג ךכ ךותמו ,ךרע הדובעה תרצוי דציכו

 םירצומ תמועל ןה ,דיחיה רצומה יבגל תיחרכהה ,תיתרבחה הניחבה ןמ תיחרכהה

 :הלאשב לקתנ היה ןאכ .תללוכה תיתרבחה הכירצה תמועל ןהו גוס ותואמ םירחא

 ;תללוכה תיתרבחה הכירצה לא םידיחיה תורוחסה״ינרצי לש רוצייה לגתסמ ךיא

 רמולכ ,"הטשפה״ב ,םצעב ,רחב םעפה .הלוכ ולש היפוטואה לכ תכרפומ .דתיה ןאכו

 .רבד לש ורקיעמ הטשפה

 :שממ שודיחב סוטרבדור ונתוא הכזמ הבש ,הדוקנה לא ףוס־ףוס ונעגה התע

 םלוכ .הדובעה״ןוממ*לשךיפילחה״קשמל םיבורמה וירבח לכמ ותוא לידבמה והשמ

 לכ .ןוהה ידי־לע הריכשה״הדובעה לוצינ לוסיח םשל הז ןיפילח־ןונגנמ םיעבות

 ¬ימימת םלוכ הז ןינעב .ורצומ לש הדובעה״ךרע אולמ תא לבקיש ןידה״ןמ ןרציי

 ימלועה־קושב ילגנאה ןילופונומהש ןמזמ םלואו .הזה ןמזה דע ךכ היה םוקמ־לכמ !
 הארנ ,ימלועה רחסב הקירמא דוהיבו הינמרג ,תפרצ לש ןתופתתשה בקע ,ךלוהו רערעתמ
 הנדוע ,רבשמל תמדוקה ,תילכלכה תואיגה תפוקת .השדח ןוזיא־תרוצ תכלוהו תשבגתמש
 תינרדומה הישעתה לש ליגרה הבצמ חרכהב היהי ,רקיע-לכ אובת אל םא .אובל תששוב

 .דבלב תולק תודונת ףוצר ,ינורכ תאפק
 .18־,ד האמב ,הינמרגב לילא־אפור לש העודי תומד *
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 לוצינהו הריבשה הדובעה .סוטרבדור רמוא ,ם״דהל .ןודיחפ דעו יירג ןמל ,םיעד

 .םימייקו םירירש

 לעופהש ,תעדה לע תולעהל ןתינש הרבח־בצמ םושב ,אוה ענמנה־ןמ ,תישאר

 הרוש תרצוימה תקה ןמ דימת אלמל שי !הכירצל ורצומ לש ךרעה אולמ תא לבקי

 שי — רמולכ ,םייחרכה דא ׳תילכלכה הניחבה ןמ םייביטקוד׳ורפ־יתלב םידיקפת לש
 תמייקש ןמז לכ אלא הנוכנ הניא וז החנה — .רבדב םיעגונה םישנאה תא םייקל םג

 ףאש ,תיללכ תינרציי הדובע־תבוח הלח הבש ,הרבחב .תיחכונה הדובע,ד־תקולח

 ־ןרקב חרכהה וניעב דומעי ךא .רבדה לטבתמ ,"תעדה לע התולעהל ןתינ" איה

 ,םלוכ — רמולכ ,םילעופה ופיסוי םנמא ןאכ םג ךכיפלו ,תיתרבח רבצהו־יאלמ

 ־ירפ אולמ״מ הנהיי דיחי לכ אל ךא ,ונממ תונהילו םהלש ללוכה רצומב קיזחהל

 ."ותדובע

 תרזעב תילכלכה הניחבה ןמ םייביטקוד1רפ־יתלב םידיקפת םויק ןיבע

 ךא ,הדובע,ד־ןוממ לש םיטסיפוטואה ראש םג ונממ ומלעתה. אל ,הדובעה־רצומ
 וליאו ,ליגר יטארקומיד חרואב ,וז תילכתל םיסמ םמצע לע םילעופה םיליטמ םהיפל

 הנידמה תנוכתמ יפל הרוזג 1842־מ ולש תילאיצוסה המרופירה לכש ,סוטרבדלד

 לש וקלח תא תעבוקה ,תודיקפה ידיל וינעה לכ תא רסומ ,אוהה ןמזה לש תיסורפה

 .דסחב וידיל ותוא תלגלגמו הובגמ ולש ורצומב לעופה

 ירהש .םתומלשב חוורה תאו תיעקרקה הטנארה תא םג םייקל שי ,תינש ,םלוא

 םיליעומ ,םימייוסמ םידיקפת םיאלממ םייתיישעתה ןוהה־ילעבו תועקרקה־ילעב םג

 הניחבה ןמ םייביטקודורפ־יתלב םג םאו ,םייחרכה וליפא וא תיתרבחה הניחבה ןמ

 — חוורו תיעקרק הטנאר תרוצב ךכ לע רכש תמייוסמ הדימב םילבקמו ,תילכלכה

 ידמ בר התע םה םילבקמ ,םצעב .1842־ב ףא ללכ השדח ,עודיכ "דתיה אלש הסיפת

 ־לע ׳קקזנ סוטרנדור דא .םהידי תחתמ םיאיצומ םהש ,ידמל םוגפהו ,טעמה תרומת

 שי ךכיפלו ,תוריתי־תויוכז לעב דמעמל ,תובורקה םינשה 500 ךשמל םינפ־לכ
 הז רועיש .ולידגהל ןיא ךא ,קויד ןושל טוקנל םא ,ךרעה־ףדוע רועיש תא םייקל

 תועש הרשע־םיתשב — רמוא הווה ,זוחא 200 לע סוטרבדלו דימעמ ךרעה־ףדוע לש

 ,תועש עבראל אלא ,העש הרשעדניתשל רושיא לעופה לבקי אל םוי־םוי הדובע

 .ןוהה־לעבו תועקרקה־לעב ןיב קלחתי תורתונה תועשה הנומשב רצוימה ךרעהו
 תויהל חרכהה־ןמ בוש ךא .שממ ,אופיא ,םיבזוכ סוטרבדלו לש הדובעה־ירושיא

 ׳העש הרשע־םיתש דובעל תואיי םילעופ־דמעמ יכ ,תלבדל ידכ ,יראמופ הזוחא־לעב
 רוצייה לש םיטהלהדדשעמ תא םגרתנ םא .הדובע־תועש עבראל רושיא לבקל ידכ

 ןמ םילטונ אצמינ ,שרופמ לזגכ הלגתמ אוה הבש ,וז המת ןושלל יטסילאטיפאקה

 לוחיו דרמל םירשימב האירקכ היהי ירה לעופל ןתינה רושיא לכ .ומעט תא רוצייה

 הנוש ןוירטילורפ םלועמ תיאר אל םא קר .תינמרגה םישנעה־תקוח לש 110 ףיעס וילע

 *תזוחאב ,הצחמל־םיתימצ דמעמ השעמל ונדוע ודמעמש ,םויה־יריכשךוירטילורפמ

 ונומרהל תוכייש רפכה ישנב תואנה לכו ,טושהו לקמה םיטלוש הב ,תיראמ1פ םיליצא

 וז ןוגכ הבעות איבהל ןכתייש ךתעדב תולעהל לכות ,ביטימ,רו־בוטה ןודאה לש

 .ונינכפהמב םילודגה םה אלה ונינרמש םלוא .םילעופה ינפל
 ־םיתש ךשמב יב ,ןימאהל םיתפנ ויהיש ,ךכ ידכ חור־ילפש םה ונילעופ םא ךא

 תועש עברא אלא ,רבד לש ותימאל ,ודבע אל השק הדובע לש תומימת תועש הרשע

 םלועל ערגיי אל םהלש םרצומב םקלח יכ ,הרומתכ םהל חיטבהל שי הנה ,דבלב

 אוה ןיאו םידלי־תרצוצחב ןגונמה ,אובל־דיתעל־רומזמ והז ,ןכאו .שילשמ הטמל

 'זיממ לש ןיפילח,ד־תיפוטואב המ־שודיח אופיא שי םא .םירבד וילע תיחשנש יואר

 הבר הדימב לפונ אוהו ,יתודלי אלא וניא הז שודיח ירה ,סוטרבדור לש הדובעה

 .וירחאלו וינפלש ,םיבורמה וירבח יגשיהמ
 בושח רפס "רכו תרכה לע" :םוטרבדור לש ורפס ,דיה רואל ותאצ ןמז יבגל

 תררועמ הלחתא היה דחא ןוויכב ודראקיר לש ךרעה־תרות תא וחותיפ .טלחהב
 הווש וללכב אוה ירה ,הינמרג יבגלו ,ויבגל קר שודיח הז היה וליפא .הבר הוקת

 ,הלחתא אלא וז התיה אל ךא .םילגנאה וימדוקב םיבוטה לש םהיגשיהל ותמרב

 תלעות הנממ קיפהל היה רשפא ,תיתרוקבו תידוסי ,תפסונ הדובע ידי־לע קרש

 ךישמהש ידי־לע ומצעב אוה קתינ הזה ךשמהה תא םלוא .הירואיתל תישממ

 חפקמ אצמנ ךכב .היפוטואל ןוויכה אוה ,ינשה ןוויכב םג ודראקיר תא הליחתכלמ

 ךפהנו שארמ העובק הרטמל רתח אוה .תוינפ־רסוח — תרוקב לכל ןושארה יאנתה תא

 לש תורשפא לכ ומצע ינפב םסח ,ולש היפוטואל ספתנש ןויכ ךא .יתמגמ ןלכלכל

 לע ףרה־ילב רזוח ,לגעמב אוה בבוס ותומ םוי דעו 1842 ןמל .עדמב תומדקתה

 המדמ ,וב םיריכמ ןיאש המדמ ,ןושארה רוביחב וזמרנ וא ועבוה רבכש תונויערה

 וניב ץיח םש ,הנווכ ילב אל ,ףוסבלו ,םומחל רבד ןיא רשא דועב ,ונממ םיסמוחש

 .רבכמ הלגתנש תא הלגמ ךא אצמנ רבד לש ודוסיב יכ ,הרכהה ןיבו

 חסי .ספדומה יתפרצה רוקמה ןמ (ינמרגה) םוגרתה הטוס תומוקמ המכב

 תיתפרצה הרודהמב םג ואבויש ,ומצע סכראמ לש די־בתכבש םייונישב היטסה

 .הנבומה ,השדחה
 םימאות םניא הז רוביחב םיטקננה םיחנומה יכ ,ןייצל ךרוצ שי םא ,אוה קפס

 ,הרוחסכ הדובעה לע ןיידע ןאכ רבודמ ,לשמ ךרד ."לאטיפאקה" יחנומל ירמגל

 .הדובע ־חוכ לע םוקמב ,הדובע לש הריכמו הינק לע
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 תרוקבל" סכראמ לש ורוביח ךותמ עטק (1 :וז הרודהמב ואבוה תוחפסנב

 ךוממ לש ה נ ו ש א ר ה ןיפילחה־תיפוטוא וניינעש ,1859 ןילרב ,״תינידמה הלכלכה

 'שפוח לע (1848) לאסורבב םבראמ לש ומואנ םוגרת (2ר ,יירג ןו׳גל הדובעה

 ."תולדה" רייש הילאש רבחמה לש תוחתפתהדופוקת התואל דיישה םואנ ,רחסמה

 םלגנא ךירדירפ

 היפוסוליפה תולד
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 רבד שאר

 ׳תפרצב .הפוריאב וב םיריכמ ןיא תורזה הברמלו ,ולזמ ערתיא ,ןודורפ רמ

 ,הינמרגב .בוט ינמרג ףוסוליפ בשחנ אוהש ןויכ ,עורג ןלכלכ תויהל אוה יאשר

 .םיפירחה ןמ יתפרצ ןלכלכ בשחנ אוהש ןויכ ,עורג ףוסוליפ תויהל אוה יאשר

 .הז תועט־לפכ לע תוחמל יתרמא ,דחאכ ןלכלכו ינמרג תרותב ,יכונא

 תרוקיבה תא שוטנל תופוכת יתצלאנ ,וזה הבוטה־תייופכ הכאלמב יכ ,ןיבי ארוקה

 לע הריקס ירבדבו תינמרגה היפוסוליפה תרוקיבב קוסעל ידכ ,ןודורפ רמ לש

 .תינידמה הלכלכה
 סכראמ לראק

 .1847 ינויב 15 םוי ,לסורב



 דפס הזיא ,תינידמ־הלכלכב תכסמ וזיא םתס הבניא ןודורפ רמ לש ותריצי

 — /׳תויולגתה״ ,״ה ולאמ ולצוהש תודוס״ לש ,״םיזר״ לש הילביב יהוז ,חיכש

 רשאמ תעד־תרמחה רתיב םיאיבנה ירבדב םינד ונימיבש ןויכ ,םלוא .רסח וניא רבד

 ובלב רבדה םע םילשהל ,ארוקה לע ,אופיא ,לטינ ,םיינוליחה םירפוסה ירבדב

 ,עיקרהל ידכ ,תישארב רפסבש תיאליטרעו השבי תונדמל התואל ונמע קקזיהלו

 .םזילאיצוס־לעה לש םירופ,דו םיירתיאה םימוחתה לא ,ןודורפ רמ םע ,ןכמ־רחאל

 (.20 הרוש ,ווו ׳מע ,גולורפ ,תולדה תיפוסוליפ :ןודורפ ,האר)

 ןושאר קרפ

 תיעדמ תילגת

 ןיפילחה־ךרע דעכ 58דמישה־ךרע .1

 שמשל ,םייתשרחה ןיבו םייעבטה ןיב ,םירצומה לכל תעדונה הלוגסה
 תעדונה הלוגסה ,ש ו מ י ש ה 'ד ר ע דוחיי־ךרד הנוכמ ,םדאה לש ומויקל
 שומישה־ךרע דציכ ...ן י ,י ל ״ ״ - ד ר ע _ הז תחת הז ,םינתינ תיי1דל £

 אל ןיפילחב) ךרעה ןויער לש ותדיל ...? ןיפילח־דרעל היהנ
 רחאמ ,ןכ הנה .וילע בכעתנש רבדה בושח :ךרוצה ידכ בל־םושב םינלכלכה
 ,תומועז תויומכב אלא עבטב אצמנ וניא םהמ בר רפסמ ,יל םישורדה םירבדהש
 ןויכו ,יל רסחה תא רצייל עייסל ינא ץלאנ ,רקיעו ללכ אצמנב וניא ףא וא
 "םירחא םישנאל עיצא ,םיבר הכ םיניינעב ידי חולשל יתלכיב ןיאש

 .ילש ירצומ ףלח ,םהירצוממ קלח יל רוסמל ,םינושםידוקפיתב יפתוש

 .(׳ב קרפ /א ךרכ ,ןודורפ)

 תא ,ךרעה לש ועבט־לפכ תא ונל ריבסהל הנושארו שארב רמוא ןודתפ רמ

 בושח .ןיפילח־ךרעל שומישה־ךרע תא השועה ךלהמה תא /׳ךרעב הנחבאה"

 דציכ ,הנה .* תומצע־לוגלג לש הז השעמ לע ,ןודורפ רמ םע דחי ,בכעתנש רבדה

 .ר3זנ*ן רבחמה יפל ,רבדה השענ
 .למעו הדיקש בורב ורצויי םא יכ ,עבטב אצמנב םניא בר רפסמב םירצומ

 זלאנ זא וא !עבטה לש יעצמא־יתלבה ורוציי לע םילוע םדאה יכרצ יכ אנ רעשנ

 ?תדורפ רמ לש ותרבס יפל ,וז הישעת איה המ .יתישעתה רוצייל קקזיהל םדאה

 קוסעל לוכי וניא" ,םירבד לש דאמ בר רפסמב ךרוצ שחה ,שיא ?הרוקמ המ

 - םיבר הכ םירבד רוציי בייחמ םיבר הכ םיכרצ לש םקופיס .״םיבר הכ םירבדב

 ןתונ וניא בוש ,םיבר הכ םירבד לש םרוציי• - ,רוציי אלל םירצומ ןיאש ןויכ

 ידימ הלעמל יכ םיחינמ םתאש העשמ ,ןכאו .םרוצייב ויה דחא שיא ידי יכ רובסל

 תקולח לע םסובמה םלש רוציי םיסרוג םתאצמג רבכ ,םרוצייב תושוע דחא םדא

 ,תירצונה הנומאה ןמ לואש הז יוטיב .7ז3035111>813ם11;11״>11 ז״עלב — תומצע־לוגלג ~
 ושי שיגהש ןייהו םחלה ולגלגתנ היפל ,היסכודותרואהו תילו״אקה תלסניי "סי״״י
 ״=״׳״״׳־״ יי״ •״■ י־ י־ילי יי״־י יי״ ״.,££

 נ ,שעמ תניחבב אוהש לוגלגל סכראמ אופיא ןווכתמ הזה יוטיבב .תוינוציחה

2$ 
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 ללב תא סרוג ומצע ךרוצה ,ימרוג וודורפ רמש יפכ ,ךרוצה ,ןכ .דנה .הדובע

 — ךכיפלו ,ןיפילח םכינפל שי הדובע־תקולח םיסרוג םתאש םע .הדובעה־תקולח

 .ןיפילחה־ךרע תא החנהכ לבקל הליחתבמ היה יאדכ הדימ התואב .ןיפילח־ךרע

 םיריזחמה ,וילתפמ לכב וירחא בוקענ הבה .וכרד לתפל רכיב ןו־זורפ רמ םלוא
 .אצומה־תדוקנ לא ,רבד לש ופוסב ,ונתוא

 ,ןיפילחל עיגהל ידכו ,דדובכ רציימ דחא וב רשא םירבד־בצמ ותואמ תאצל ידכ
 ,יכונא ,ןכבו ."םינוש םידוקפיתב הדובעל יפתושל. ,ןו־הרפ רמ רמוא ,"יכונא הנופ"

 — םירחאה לכו יכונאש ילב ,םינוש םידוקפית םלוכל רשא ,הדובעל םיפתוש יל שי

 תויתרבח־יאו תודידב בצממ ךכ בקע אצנ — ןודורפ רמ לש ותחנה יפל לכה

 הדובעה־תקולח ,םינושה םידוקפיתהו הדובעל םיפתושה .םינוסניבור לש וז תטעומ
 .ונל םיאצמנ םלוכ ,םהילע הרומ וזש ןיפילחהו

 ועבקב .ןיפילחה לעו הדובעהדוקולח לע םיססובמה םיכרצ יל שי :םכסנ

 ־ךרע תא ,ןיפילחה תא םרוג ן׳זדורפ רמ אצמנ הלאה םיכרצה תסרג תא שארמ

 ."םינלכלכ ראשמ בל־םוש רתיב דומעל" אוה רמוא םתדיל םצע לע רשא ןיפילחה

 תונשל אלב ,םירבדה רדס תא תונשל ,ןפוא ותואב שממ ,היה לוכי ןודורפ רמ

 .ןיפילחה םישורד ,ןיפילחה־ךרעה תא ריבסהל ידכ .ויתונקסמ קויד תא ךכ־בקע

 ־תקולח תא ריבסהל ידכ .הדובעה־תקולח השורד ,ןיפילחה־ךרע תא ריבסהל ידכ

 ,הלא םיכרצ ריבסהל ידכ .הדובעה־תקולח תא םיבייחמה םיכרצ םישורד ,הדובעה

 לפשומה ירבדכ ,םהב רופכל רבד לש ו שורפ ןיאו ,םמויק רבד תא "חינהל" שי

 — םיהולא לש ומויק רבד תא חינהל״ יכ רמואה ,ןודורפ רמ לש גולורפב ןושארה

 .(1 ׳םע ,גולורפ) ״.וב רופכל הז ירה

 ודי תא אצומ ,איה העודי הדובעה־תקולח יכ חיגמה ,ןודורפ רמ הז דציכ

 ז םלענ תווהל ,ויבגל ףיסומה ,ןיפילחה־ךרע תא ריבסהל

 םידוקפיתב הדובעל ויפתוש ,םירחא םישנאל עיצהל" ךלוה "דחא שיא"

 תא םלבקב .ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע ןיב הנחבה עובקלו ןיפילח ןנוכל ",םינוש

 יתלב "הגאד" לכמ ןו־זורפ רמ תא הדובעל־םיפתושה ורטפ ,וזה תעצומה הנחבהה

 ,"תינידמ הלכלכב רוביח" :ורפסב "ןייצל" ,ןמסל ,הדבועה תא וינפל םושרל םא

 העצהה לש "התדיל" תרבסה תא ונל בח ונדוע םלוא ."ךרעה ןויער לש ותדיל" תא

 הלע ,ןוסניבור ותוא ,שיא ותוא תעד לע אקוד הז דציכ ,ףוס־ףוס ,ונל דיגהל ,וזה

 הדובעל־וירבח דציכו ,הז עודי גוסמ העצה הדובעל־ויפתושל עיצהל ןויערה

 .ודיב תוחמל אלב הולביק

 ןיפילחה תדבועל קינעמ טושפ אוה .ולא תודלות יטרפל םנכנ וניא ןו־חרפ רמ

 ןנוכל האבה ,ישילש דצ לש העצה תרוצב התוא וגיצהב ,תירוטסיה הקנפשוג ןיעמ

 .ןיפילחה תא
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 הובגמ לוזלז הלגמה ,ןו־זורפ רמ לש "ירואיתהו ירוטסיהה דותימ״ל המגוד ירה

 .םהיברוקמו ודראקירו תימס םדא לש "ירואיתהו ירוטסיהה דותימ״ה יפלכ

 .םינוש םיבלש םהילע ורבע .םהלשמ הירוטסיה םהל שי ןיפילחה

 תרתי ,רתומה אלא ףלחוה אל וב רשא — םיניבה־ימיב ומכ — ןמז היה

 .הכירצה לע רוצייה
 תמייקה תשורחה לכ ,םירצומה ללכ םא יכ ,רתומה קר אל וב רשא ןמז היה ןכ

 ינש בלש ריבסהל דציכ .ןיפילחב יולת ולוכ רוצייה היה וב רשא ,קושה לא המרז

 ז הינשה ותקזחב ,ןיפילחה־ךרע תא — הז
 םישנאל עיצה" דחא שיא יכ ורמאו ואצ :ןכומה ןמ ,לכל ול הנעמ ןודורפ רמ

 .הינשה ותקזחל ןיפילחה ךרע תא םירהל ,"םינוש םידוקפיתב הדובעל ויפתוש ,םירחא

 השענ — * הבסהה־עגמנכ םישנאל היה הארנש לכ םהבש םימי ועיגה ףוסבל

 ויהש םירבד םתוא וליפא םהבש םימי הלא ויה .הבסה־רבו ,רחסל ,ןיפילחל אשומ

 אל םלועמ ךא םינתינ ;ןיפילחב םינתינ ויה אל םלועמ ךא ,םיקנעומ זא דע
 ,הבהאה ,תובוטה־תודימה ןה ולא — םינקנ אל םלועמ ךא — םישכרנ ;םירכמנ

 1ז התיה .רחוסל םהב רבע לכהש ,רוציקב — דכו ,ןופצמה ,עדמה ,תופקשהה

 הלכלכ יחנומב טוקנל םא ,וא ,ילאסרבינוא עצב לש ,תיללכ תותיחש לש הפוקת

 אצוה ,ריכמ ךרעל היהנ ,ישממ םאו ירסומ םא ,רבד לכ םהב רשא םימי ,תינידמ

 .רתויב הוושה וכרעכ םשוי ןעמל הקושה

 ןיפילחה־ךרע — ןיפילחה לש הז ןורחאו שדח בלש דוע ריבסהל דציכ

 ?תישילשה ותקזחב

 םישנאל עיצה" דחא שיא יכ ורמאו ואצ :ןכומה ןמ הנעמ ול שי ,ןודורפ רמ

 הבהאה ,תובוטה־תודימה תא תושעל ,"םינוש םידוקפיתב הדובעל וירזוע ,םירחא

 .הנורחאהו תישילשה ותקזחל ןיפילחה־ךרע תא תולעהלו ,ןיפילח־ךרעל דכו

 ,לכל הפי ,ןודורפ רמ לש "ירואיתהו ירוטסיהה דותימה" יכ ונא םיאור ,הנה

 תדלוה" לש תירוטסיה הרבסהב אוה רבודמה םא דוחיב .לכה ריבסמ ,לכל םיאתמ

 הדובעל־ויפתוש" ,םירחא םישנאל עיצמה שיא הלעמ והירהו ,"ילכלכ ןויער

 .ומוקמ לע אובי לכהו ,הז הדלוה השעמ םישגהל ,"םינוש םידוקפיתב

 ,רתונ אל ;רמגומ לעופכ ןיפילחה־ךרע ״תדלוה״ תא םילבקמ ונא ,התעמ

 ירבדל ןזוא הטנ .שומישה־ךרעו ןיפילחה־ךרע ןיבש סחיה תא שרפל םא יכ ,התע

 %. :ןודורפ רמ

 ;\׳6ז311336מ1;011) .תושרל תושרמ ,ו3 אצויכו האחמה ,רטש ,הלחנ לש הרבעה — הבסה *
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 ותואש רבדה םלוא !ךרעה לש לפא־לפכ תא הפי וטילבה םינלכלכה
 ןאכ !ולש םידוגינה־עבט אוה תורירב לש הדימ התואב ורסמ אל
 דוגינ ותוא ויפילחה־ךרעבו שומיש,ד־ךרעב ןייצל יד ןיא ...ונתרוקב הליחתמ
 :רתויב טושפ ןינע אלא תוארל אלש םינלכלכה םיליגר וב רשא הימתמ
 ונתבוחמ רשא ,הקומע המולעת תנפוצ ,לוכיבכ ,וז תוטשפ יכ תוארהל שי
 םידמוע ןיפילח,ר־ךרעו שומישה־ךרע :םיינכט םיחנומב ...הכותל רודחל

 .הזל הז ךופה םחיי .

 ןתואש תודוקנה עברא הנה ,ןודורפ רמ לש ותבשחמ לע בטיה ונדמע םא

 :עובקל רמוא אוה

 הז םידמוע םהו "הימתמ דוגינ" םיווהמ ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע .א

 !הזל דוגינב
 !הריתסב רמוא יווה ,הזל הז ךופה סחיב םידמוע ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע .ב

 ירבדבש הריתסה לע אלו דוגינה לע אל ודמע אלו ואר אל םינלכלכה .ג

 •ףוסה ןמ הליחתמ ןודו רפ רמ לש ותרקב .ד

 ,ןודורפ רמ לש ויתומשאהמ םינלכלכה תא תוקנל ידכו ,ףוסה ןמ ליחתנ ונא םג

 •ידמל םיבושח םינלכלכ ינשל רובידה־תושר תא ןתינ

 :ידנ1מסיס

 תא רחסמה דימעה ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע ןיב דוגינה לע יכ הנה
 ךרכ ״£*11*163 30* 16$ 000311111*1008 ז105 ק0!1ק1051113*65״*) .דכו םירבדה לכ

 .(לסורב תרודהמ ,162 ׳טע ,׳ב
 ובש רועיש ותואב תחופ [שומישה־ךרע] ימואלה רשועה ,ללכ ךרדב
 וללהש הדימבו !םהלש ןיפילח,ד־ךרע תילע ךותמ םייטרפה םיסכנה םילדג
 (״11601161:01168 .ללכ ךרדב ןושארה לדגי ,הז ךרע תותחפיה לשב םימצמטצמ
 8111• 12 02*111־6 6* 1'0*1£106 *16 12 *10116536 £01111*1116״**, 1*2*1111* £2* 1,2§60*16

 1,^^1336, ?21־13, 1808

 'דרעו שומישהיךרע ןיב דוגינה לע תירקיעה ותנשמ תא דסי ידבומסיס

 .רוצייה לודיגל איה תילנויצרופורפ הסנכהה לש התתיחפ היפלו ,ןיפילחה

 ,ותנשמו ,םיכרעה ינש ןיבש ךופהה סחיה לע ותטיש תא דסי ליאדראדואל

 רבדל ןורחאה הז ידיב היהש ךכ ידכ דע םיברב תחוור ,דתיה ,ו ד ר א ק י ר ימיב

 .בחרה להקב עודיה ןינעבכ הב

 ואצמנ ,[שומיש,ד־ךרע] םיסכנהו ןיפילח,דדיע לע תועד בוברע בקע

 ."םיישפחה םימעה תוקוח לע םירקחמ" י
 אד יטנא׳גאל לש ומוגרתב "ירוביצה רשועה לש ויתורוקמו ועבט לע םירקחמ" ״־׳

 .1808 ,סיראפ ,זאוואל

 29 היפוסוליפה תולד

 םיש !רדה םימיענה וא םיישומישה םירבדה תומכ תתחפה ידי־לע יכ םינעוטה
 (£102*110: ״?*1ס01£68 <!׳60000*016 .םיסכנה תא תוברהל ןתינ ,םייחל
 £011*1<ןס6", 4*2*111113 £2* 0008*20010, 2000*68 £2* ]. 8. $2ץ, £2*18, !835,

 .*. 11, 0112£1**6 ״80* 12 *׳2160* 6* 168 *101165865"*

 הקומעה המולעתה תא "ונייצ" ,ןודורפ רמ ינפל ,םינלכלכה יכ ונא םיאור הנה

 המולעת ןודורפ רמ ריבסמ דציכ ,התע ,הארנ הבה .ל״נה הריתסבו דוגינב רשא

 .םינלכלכה ירחא ,וז
 ראשנ שוקיבה דועב ,ךליו לדגי עצה,דש הדימב ,דרי רצומ לש ןיפילחה־ךרע

 — ,ו ש ו ק י ב ל סחיב ,עפשב יוצמ םייוסמ רצומש רתוי :תורחא םילמב !היחשכ

 אוה םועז עצההש לככ :ךפיהל ןכו .םה םיכומנ וריחמ וא ,ולש ןיפילח,ד־ךרע רתוי

 :תירחא םילמבו !וריחמ וא ,ולש ןיפילח,ד־ךרע הלעי ןכ ,שוקיבל סחיב

 ךרע .םדקוי הבריי ןכ ,שוקיבל סחיב םירידנ םיעצומה םירצומה ויהיש לככ

 .ושוקיבל סחיב ,רצומה לש תורידנב וא עפשב אוה יולת םלועל ,רצומ לש ןיפילחה

 אצמיי ,דז רצומ ,ןכבו :ונימב דיחי ,רידנ לכמ רידנ אוהש רצומ םכשפנב ומד

 רצומ םכשפנב ומד ,תאז דגנכ .שוקיב ול ןיא םא ,ךרוצה לע רתי ,עפשבש עפשב

 םא רמולכ ,שוקיבל קיפסמ וניא םא ,רידנ םלועל אהי הלה ,םינוילימל יוצמה

 .הדימה לע רתי בר ושוקיב
 ןתולעהל ונילע היה ןכ־יפ־לע־ףאו ,תושודנ טעמכ ,רמאנ ,תותימא ןה ולא

 .ןודורפ רמ לש ויתומולעת תא ארוקל שרפל ידכ ,הזב

 רשפא ,תוינוציקה ויתואצותל דע ,ןורקיעב טוקנל םאש ,ךכ ידכ דע
 םתומכו אוה שורד םשומיש רשא םירבד יכ התויב ינויגהה חרואב קיסהל
 תיספא םתלעות רשא םתוא וליאו ,םניחב ויהיש המוש ,רועיש ןיא דע ,דבר
 וניא ןויסנה ,הכובמה תיברמל .םהל ךורע ןיא ריתמ — ,תגלפומ םתורידנו
 עיגהל יושע וניא ישונא רוציי םוש ,דחא דצמ :הלא םיינוציק םיבצמ םרוג
 תעדונ אהתש המוש רתויב םירידנה םירבדה ,ינש דצמ !יפוס־ןיא רועישל
 ךרעל תוכזל םילולע וללה ויהי אל ןכ ןיא םאש ,יהשלכ תלעות־תדימ םהל

 ,הזל הז םיקותר חרכהב אופיא םיראשנ ןיפילח,ד־ךרעו שומישה־ךרע .והשלכ

 (.39 ימע /א ךרכ) .הז תא ,דז ,םעבטמ םה םירתוס ,םלועל יכ ףא

 יכ הטושפה הדבועה יהוז ?הכובמה תיברמ ידיל ןודורפ רמ תא איבמה והמ

 הדימב אלא עפושמ וא רידנ תויהל יושעה רבד ךל ןיא יכו ,שוקיבה ונממ חכשנ

 ןיפילחה ךרע תא המדמ והירה ,ותעדמ חסוה שוקיבהש העשמ .שוקיב ול שיש

 רשא" םירבדה יכ ורמאב ,םנמאו .עפשל — שומישה־ךרע תאו תורידנל

 תאמ תורעה תיולב ,ויסנאטסנוק םגרת "תינידמ־,ולכלכב תונורקע" :ודראקיר *
 ."םיסכנהו דיעה לע" קרפח ןמ ,׳ב ךרכ ! 1835 ,סיראפ ,יאס .ב .׳ז
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 רמוא והירה ,"םהל ךורעריא ריחמ" — ״תגלפומ םתורידנו איה תיספא םתוליעומ
 ,"תיספא תוליעומו תגלפומ תורידנ" .תורידנה אלא וניא ןיפילחב םכרע יכ ,וטושפכ

 תא .ותרהטכ ןיפילחה־ךרע ברימ והז ,"ךורע־אלל ריחמ" .התרהטב תורידנה וז ירה

 םיגשומ םה תורידנו ןיפילח־ךרע ,ןכ םא .הייוושמב ךרוע אוה הלאה םיגשומה ינש

 ןודורפ רמ אצמנ ,לוכיבכ "תוינוציק תואצות" ןתוא ידיל ועיגהב .תחא תועמשמ ינב
 תאזבו ,םתוא םיאטבמה םיחנומה תא םא יכ ,םיניינעה תא אל םהצקל דע תמאב איבמ

 ויתורעשה תא אוה אצומ .ןויגה־לעב רשאמ רתוי הקירותיר־לעב הלגתמ אוה

 ךילהת ותואל תודות .תושדח תואצות אצמ יכ רובס אוה דועב ,ןמוריעב תונושארה

 .םיהז ,ותרהטכ עפשה תאו שומישה־ךרע תא תוארל ודיב הלוע

 שומישה־ךרע תא ,תורידנה תאו ןיפילחה־ךרע תא הייוושמב ךרעש רחאל

 תורידנב שומישה־ךרע תא אל אצומ וניאש לע ןוהמת ןודורפ רמ אלמנ ,עפשהו

 יכ וחכוויהבו > שומישה־ךרעבו עפשב — ןיפילחה־ךרע תא אלו ,ןיפילחה־ךרעבו

 .המולעתב ןימאהל םא יכ וחוכב ןיא — הלא םיינוציק םיבצמ םרוג וניא ןויסנה

 םלעתמ דוע לכ ,םתומכש ואצמיי אל םג ,םינוק ןיאש ןויכ ,ךורע־אלל־דיחמ ויבגל שי
 .שוקיבה ןמ אוה

 יכ ירמגל חכוש אוה .ינאטנופס והשמכ הארנ ןודורפ רמ לצא עפשה ,ינש דצמ

 םלעתהל אלש אוה הלאה םישנאה לש סרטניאה ןמ יכו ,ותוא םירציימה םישנא שי

 םיישומישה םירבדה יכ רמול ןודורפ רמ לוכי דציכ ,ןכ אל םאש .שוקיבה ןמ םלועל

 יכ קיסהל וילע היה ,הברדא ז םניחב ףא וא ,דאמ ךומנ םריחמ אהיש המוש דאמ

 םירמואש העשב ,דאמ דע םיישומישה םירבדה לש םרוציי תא ,עפשה תא םצמצל שי
 .ןיפילחב םכרע תא ,םריחמ תא תולעהל

 !מישדח םימרכ עטמ לע רסואה קוח םעבתב ,רבכמ םימיב תפרצ ימרוכ

 ךרופצ יצע תא םרקעב ,היסאמ םיאבוימה םילבתה תא שאב םתולעהב ,םידנלוהה

 ־ךרע תא תולעהל ידכ ,עפשה תא ןיטקהל אלא ושקיב אל ,ת1קול1מ,ד ייאב םשובה

 ןמוא־בר היהש * םיתימעה־םילעופה רפסמ הלבגה ,םיניבה־ימי לכ ךשמב .ןיפילחה

 ולעפ ,םהב שמתשהל הלה היה יאשרש הכאלמה־ילכ רפסמ תלבגה > םקיסעהל יאשר

 .(המ<נ$011:111310116-61 <31!00מ11מ6ז06** :האר) .ןורקיע ותוא יפל

 ןיאו — ןיפילחה־ךרעכ תורידנה תאו ,שומישה־ךרעכ עפשה תא וגיצה רחאל

 — ,דז תמועל הז ,ךופה סחיב םידמוע תורידנהו עפשה יכ חיכוהלמ לקנ רבד ךל

 םע ההז ןיפילחה־ךרע תאו ע צ ה ה םע ההז שומישה־ךרע תא ןודורפ רמ האור

 ־ימי לכ ךשמ םימייק ויהש םילעופה־ידוגיא הלא — רוקמב *
 שיגהו וידומיל תונש 5 תא םייסש הילוש םהב לבקתנ .ללכב םישדחה םינמזל דעו םייניבה
 ,םמצע ןיבל םניב ףאו םהירבח ןיב םימייקמ ויה הלא םידוגיא .תבשחמ־תכאלמ ןמוא־ברל

 .תידדה הרזע לש םיצימא םיסחי
 ."רחסמה ימי־ירבד" :ןוסרדנא *"
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 ,םיחנומ ףוליח השוע אוה רתוי הצורח הזיתיטנאה תא תושעל ידכ .שוקיב ה

 אופיא אצמנ ."ןיפילח־ךרע" תחת *"העד־ךרע" חנומה תא וגיצהב

 ־ךרע אוה) תוליעומה :דחא דצמ ונל שיו ,רחא הדשל התע רבוע קבאמהש

 .(שוקיבה ,ןיפילחה־ךרע) העדה ינש דצמו ,(עצהה ,שומישה

 ידיל םאיבהל דציכ ז םהיניב רשפי ימ ,הזל הז םידגונמה ,הלא םימרוג ינש
 ן תפתושמ הדוקנ םהיניב עובקל ףא ןתינ יכה ן המאתה

 .ת י ש פ ח ה הרירבה איה :וזכ שי — ןודורפ רמ עידומ — ןכא
 ,העדהו תוליעומה ןיב ,שוקיבהו עצהה ןיב קבאמה בקע גשוי רשא ריחמה

 .יחצנה קדצה יוטיב היהי אל

 :וז הזיתיטנא חתפל ףיסומ ןודורפ רמ

 ותוליעומ טפוש יננה ,יכרצ טפוש יננה ,ישפח הנוק תרותב יכונא
 ,התא ,ינש דצמ .ורובעב תתל ינא הצורש ריחמה המ טפוש ,ץפחה לש

 ךכ בקעו ,רוצייה־יעצמא לע ןודא ךנה ,ישפח ןרצי תרותב
 (.41 ׳מע /א ךרכ) .ךיתואצוה תא ןיטקהל ךדיב תלוכיה

 :רמואו ןודורפ אב ,העדה םע אוה ההז ןיפילחה־ךרע וא ,שוקיבהש ןויכו

 ידיל האיבמה איה םדאה לש ת י ש פ ח ה הרירבה יכ אוה חכומ רבד
 דוע לכ הז דוגינ רותפל דציכ .ןיפילחה־ךרע ןיבו שומישה־ךרע ןיב דוגינ
 תברקה ידי־לע םא יתלב ןברקל הבירקהל דציכו ? תישפחה הרירבה תמייק

 .(41 דנע ,׳א ךרכ) ז םדאה

 םהיניב ןיאש םימרוג ינש ןיב קבאמ ןאכ שי .האצות לכ ןכתית אל ,ןכ הנה

 .ישפחה ןרציהו ישפחה הנוקה ןיב ,העדהו תוליעומה ןיב — ,לוכיבכ ,ףתושמ־דדומ

 .רתוי טעמ בורקמ םירבדב ץיצנ הבה

 .אדירג העדה תא גציימ וניא שוקיבה ,אדירג תוליעומה תא גציימ וניא עצהה

 — םירצומה לכ לש גציימרת וא והשלכ רצומ עיצמ וניא אוה ףא יכה ,ומצע שקבמה

 ־ךרע תא וא תוליעומה תא ,ןודורפ יפל ,גציימ אוה ןיאה ותוא ועיצהבו — ףסכה
 י שומישה

 לכ לש גציימדת וא ,והשלכ רצומ אוה םג שקבמ וניא יכה ,עיצמה ,ינש דצמ

 וא העדה־ךרע לש ,העדה לש הגיצנ ךכ בקע היהנ אוה ןיא םאהו ז ףסכה ,םירצומה
 ז ? ןיפילחה־ךרע לש

 םג תחא הנועבו תעב והנה עצהה ,עצה םג תחא הנועבו תעב והנה שוקיבה

 ול םיארנ ,שוקיבהו עצההש ןויכ — ,ןו־זורפ רמ לש הזיתיטנאה ,ןכ הבה .שוקיב

 ךרעה אוה ,(^16ע!1111£5\^61ד: :תינמרגב) ¥216111:(1י0ק1!11011 :רוקמב ,העד־ךרע *
 .ןלהל האר ,וניכרצ תודוא לע ונל שיש העדה ידי לע עבקנה
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 הטשפה לע םא יכ תתתשומ הניא — ,העדל הזו ,תוליעומל הז ,םטושפכ ,םיהז

 הדימ התואב ,םירחא םינלכלכ םינכמ ,שומישה־ךרע ,דנכמ ןודורפ רמש המ .ךרע־תרסח

 (0ס1וז3 <גי60ס!1סז״;6 קרוטמ תא אלא טטצנ אל ונא .העד־לש־ךרע ,םעט לש

 .?3x15, 1823, ק. 88, 99)

 םשב םינכמ ;םהב ךרוצ םישח ונאש םירבד םיכרצ םשב םינכמ ,וירבדל

 םושמ קר ךרע םהל שי ,םירבדה תיברמ .ךרע םהל םימחיימ ונאש םירבד םיכרע

 ןאכמ — ,תונתשהל היושע וניכרצ לע העדה .העדב םרוקמש םיכרצ םיקפסמ םהש

 ׳וניכרצו םירבד םתוא ןיב סחיה תא םא יכ םיאטבמ םניאש ,םירבד לש םתוליעומש

 המ ,ןכאו .תוגופה אלל םינתשמ ,םמצע םייעבטה םיכרצה .תונתשהל איה םג הלולע

 ז םינושה םימעה לצא ירקיע ןוזמ םישמשמה םירצומה לולכמ אוה בר

 ןיפילחה־ךרע ןיב שוטנ אוה :העדה ןיבו תוליעומה ןיב שוטנ קבאמה ןיא

 והנה רצומה לש ןיפילחה־ךרע .שקבמה עיצמש ירחסמה ךרעהו ,עיצמה שקבמש

 .ולא תודגונמ תומוש לש תרזוחה ןתאצות

 ,הכירצה תאו רוצייה תא הז דגנכ הז םידימעמ עצההו שוקיבה ,ןורחא חותינב

 .םיילאודיוידניאה ןיפילחה לע םיתתשומה הכירצהו רוצייה תא םלוא

 לע דמועה אוה ןכרצה .המצעל איהשכ תוליעומה וניא םיעיצמ ותואש רצומה

 ךלהמב .אדירג תוליעומה וז ןיא תוליעומה תנוכתב םיריכמשכ םג ףאו .תוליעומה

 ,םילעופה־רכש ,םלגה־ירמח :ןוגכ ,רוצייהדוואצוה לכ דגנכ הפלחוה וז רוצייה

 םיכרע לש םוכס ןרציה יניעב רצומה גציימ ךכיפלו .םיירחסמ םיכרע םלוכ — ,רכו

 דרע ,רקיעבו ,םג םא יכ ,דבלב ליעומ ץפח ונניא עיצמ אוהש המ .םיירחסמ

 .ןיפילח לש
 .ןיפילח־יעצמא ודצב ויהיש יאנתב אלא שממ־רב היהי אל הלה ,שוקיבל רשא

 .ןיפילח־יכרע ,םירצומ םנה םפוג הלא םיעצמא
 ,ןיפילח־יכרעב הלעש רצומ ,דחא דצמ ,אופיא ,ונא םיאצומ עצהבו שוקיבב

 .תונקל ןוצרה םמעו ןיפילח־יכרעב ולעש םיעצמא ,יגש דצמ ;רוכמל ךרוצה ומעו

 ןרציה תאו י שפח ה הנוקה תא ,הז דגנ הז ,דימעמ ןודורפ רמ

 אוה הז רבד .תורוהט תויסיפאטימ תונוכת הזבו הזב הלות אוה .י ש פחה

 :רמול ואיבמש

 תא תרצויה איה םדאה לש ת י שפחת הרירבה יכ אוה הכומה ןמ
 .ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע ןיב דוגינה

 — ןיפילחה לעו הדובעה־תקולח לע תתתשומה הרבחב אוה רצוי דוע לכ ,ןרציה

 ןרציה תא השוע ןודורפ רמ .רוכמל והנה חרכומ — ן1דורפ רמ לש החנהה יהוזו

 .99ד 88 ׳מע ,1823 ,סיראפ /,תיבירמ הלכלכב םירועש״
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 ת י שפח ה הרירבב ואל יכ ונמע םיכסי אוה םלוא ;רוצייה־יעצמאל ןודא

 םירצומ לודגה םקלחב םנה הלא רוציי־יעצמא ;ןכ־לע־רתי .ורוציי יעצמא םייולת

 אוהש תומכב רצייל ןירוח־ןב וליפא אוה ןיא ינרדומה רוצייבו ,ץוחה ןמ ול םיאבה

 ־הנקב רצייל ותוא תצלאמ רוצייה־תוחוכ לש תיחכנה תוחתפתהה תגרד .הצור

 .הזכ וא ,הזכ הדימ

 הלאו הלא .ויכרצו ויעצמאב היולת ותעד .ןרצייה ןמ רתוי ןירוח־ןב וניא ןכרצה

 לעופה ,ןכא .ולוכ יתרבחה ןוגריאב יולת ומצע הזו ,יתרבחה ובצמ ידי־לע םיעבקנ

 םלוא .ותעדכ שיא שיא םישוע ,המקר־ישעמ הנוקה שגליפהו ,המדא־יחופת הנוקה

 .יתרבחה ןוגריאה ירפ — הזו ,הרבחב םדמעמ ינוש ידי״לע ראבתמ םהיתועד ינוש

 רוצייה ןוגריא לע וא ,העדה לע איה תתתשומ הלוכ םיכרצה תכרעמ םאה

 תתשומה םירבד בצממ וא רוצייה ןמ םירשימב םיכרצה םידלונ בורה־לע ?ולוכ

 ־ודיוידניאה הכירצה יכרצ יפ־לע אל ולוכ טעמכ קשיי םלוע לש ורחס .רוצייה לע

 תוקקזיהה םאה :תרחא המגוד רחבנ םא ,ןכ הנה .רוצייה יכרצ יפ־לע םא יכ ,תילא

 וניאש ,ןותנ יחרזא קוח ילש ומויק תא תבייחמ הניא ןוירטונל תוירבה■ םיקקזנש

 ? רוצייה לש רמולכ ,ןינקה לש תמייוסמ תוחתפתה לש יוטיב אלא י

 תודוסיה תא שוקיבהו עצהה לש סחיה ןמ איצוהש ,ןודורפ רמל ,ול יד אל

 לכ תא וגיצהב ,הלובג הצקל דע הטשפהב גילפמ אוה .התע הז ונרביד םהילעש

 ןיב קבאמה תא ועבקבו ,דיחי ןכרצכ םינכרצה לכ תא ,דיחי ןרצייכ םיגרצייה

 .רחא חרואב םירבדה םישחרתמ תואיצמה םלועב ,ספא .הלא םיינוימד םישיא ינש

 ןיב קבאמב יחרכה דוסי הווהמ םישקבמה ןיב תורחתהו ,םיעיצמה ןיב תורחתה

 .ןיפילחה־ךרע עבונ ןאכמ ,םירכומהו םינוקה
 ,הרומג תוחונב ,ןודורפ רמ לוכי ,תורחתה ןמו רוצייה־תואצוהמ ורטפיה רחאל

 .שוקיבהו עצהה תחסונ תא דרוסבא ידיל דע איבהל

 תודעונה ,סכטבש תורוצ יתש אלא םניא ,ןודורפ רמוא ,שוקיבהו עצהה
 ידיל םאיבהלו ןיפילחה־ךרע תאו שומישה־ךרע תא ,הז חכונ הז ,דימעהל
 תעפות תא דילוהל דעונ םרושיק רשא םיילמשחה םיבטקה םה הלא .הרשפ

 .(50—49 ׳מע ,,א ךרכ) .ןיפילח היורקה הקיזה

 ,דימעהל הדעונש ,"סכטבש הרוצ" אלא םניא ןיפילחהש רמא וליאכ הז ירה

 םיסחיה לכ יכ רמא וליאכ הז ירה .ותכירצ ץפח תאו ןכרצה תא ,הז חכונ הז

 'יתלבה הכירצה לש םיכוותמ שמשל ודעונש ,"סכטבש תורוצ" םנה םיילכלכה

 ןמ רתוי אלו תוחפ אל ,ןותנ רוציי לש םיסחי םה שוקיבהו עצהה .תיעצמא

 .םיילאודיווידניאה ןיפילחה

 שומישה־ךרע תא רימהל ?הרקיע המ ןודורפ רמ לש הקיטקלאידה לכ ,ןכ הנה

 ןוגכ ,םירתוסו םיטשפומ םיגשומב שוקיבה תאו עצהה תא ,ןיפילחה־ךרע תאו
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 יריבא םהינש — ,דחא ןכרצו דחא ןרציי ,העדהו תוליעומה ,עפשהו תורידנה

 .ת י שפח ה הרירבה

 ?עיגהל שקיב המ ידילו

 תודוסיה דחא תא ,רתוי רחואמ ,סינכהל תורשפא ומצעל חיטבהל לכויש דכ ידיל

 'דרע ןיב ה ז י ת נ י ס ה תרותב ,ר ו צ י י ה * ת ו א צ ו ה תא ,קיחרה םתואש

 ךרעה תא תווהמ רוצייה־תואצוה ,ויניעב ,ןכ הנה .ןיפילח,ד־דרעו שומישה

 .ןנוכמה וא ,יטתניסה

 ־ימתניפה דיעה ווו ןנוכמ?־! ךרעה .2

 'ןבא אוה "ןנוכמה" ךרעה ".ילכלכה ןינבל הניפה־ןבא אוה ןיפילחה־ךרע"

 .תוילכלכה תוריתסה תכרעמ לש הניפה

 הלכלכב ןודורפ רמ לש ותילגת לכ אוהש ,"ןנוכמה ךרעה" ותוא אופיא והמ

 ? תינידמ

 הדובעה דדומ .ךרעה רוקמ איה הדובעה ,תוליעומה תא םילבקמ ונאש העשמ

 .םרוציי םשל שרדנש ןמזה ידי־לע עבקנ םירצומה לש יסחיה םכרע .ןמזה אוה

 ןנוכמה ךרעה ,ןורחא ןורחא .רצומ לש יסחיה דרעל יפסכה יוטיבה אוה ריחמה

 .וב עקשוהש הדובעה ךשמ ידי־לע ןנוכמ השענה ךרעה אלא וניא רצומ לש

 רמייתמ ומורפ רמ ךכ ,הדו בעה ־ת קולח תא הליג תימס םדאש םשכ
 ,"ותומכ עמשנ אלש רבד" אקוד הז ןיא ."ןנוכמה ךרעה" תא הליג יכ

 תחא אלב ףא ותומכ עמשנ אלש רבד ךל ןיאש ,תאזב תודוהל שי ןכ־יפ־לע־ףאו

 םע שקבמ ,ותילגת תובישח אולמב שח רשא ,ןו־זורפ רמ .הלכלכה עדמ תוילגתמ

 — ,הבש תוכזה תא טעמל תאז

 לש םתעד סיפהלו ,תוירוקמל ויתונעטל עגונב ,ארוקה תא עיגרה ןעמל
 .םישדחה תונויערל רתויב םידהוא־־יתלב םתוא השוע םבל־ךרומ רשא הלא

 תדימא ןעמל םהמ שיא־שיא השעש תא וימדוק תוכזל ףקוז אוהש הדימב םלוא

 אוה ולש וקלח תאזב יכ ,יבמופב האדוה ידיל ,םירבדה חרוכמ ,עיגמ והירה ,ךרעה

 .יראה קלח — רתויב לודגה

 ןויער םלוא ...לפרועמב וב שח תימס םדא ,ךרעה לע יטתניסה ןויערה
 הנשמ הניא הרבחה ,םפא :תימס .א לצא יביטיאוטניא ולוכ היה ךרעה לש הז
 ןפקתב אלא תוטלחה ידיל האב איה ןיא :תויציאוטניא ךמס לע היתוחרא תא
 ץורחו רתוי שחומ חרואב אטבתת הימוניטנאהש היה שורדה ןמ .תודבוע לש

 .ירקיעה השרפמ היה ייאמ .ב .ר :רתוי
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 — תימס םדאל :יטתניסה ךרעה לש ויתודלות ,ןכומה ןמ ,תושגומ ךכ

 תמאה — ןודורפ רמל .הימוניטנאה — ייאס .ב .׳זל ,תלפרועמה היציאוטניאה

 דעו ייאס ןמל ,םינלכלכה ראש לכ :רבדב תועטל ןיאו ."הננובמ״הו תננוכמה
 ־* זז : •:ד :

 .הימוניטנאה םלתב וררגנ ךא ,ןודורפל

 ,הבש םיעברא הז ,םיטבלתמ םיבר הכ הניביישנא יכ רבדה ןמאי אל
 היהיש אלב השענ םיכרעה *תומיע — ,אל ךא .טושפ הכ ןויערב ׳
 — :הדיד מ ־ת די ח י אלבו ,תומיע־רב דצ םוש םהיניב
 האמב םינלכלכה רשא רבדה הנה ,ןויושה לש תינכפהמה הנשמב ולגדיש תחת
 ךכ לע ודיגי המ .לכה דגנכו לכה ףא לע וב ךומתל וטילחה 19־ה

 (.68 דנע ,׳א ךרכ) ?םיאבה תורודה

 םידיתע ,ךכ־לכ תימואתפו הטוב האירקב רבחמה הנופ םהילאש ,םיאבה־תורודה

 יכו :םמצע תא ולאשיש חרכהה ןמ ,ןכש .היגולונורכל עגונב לובלב ידיל אובל

 ,ודראקיר לש ותטיש ?19־,ד האמה ינלכלכמ םניא ותלוכסא ינבו ודראקיר
 הדובעה תומכמ קרו ךא אב תורוחסה לש יסחיה ךרעה יכ" ןורקיע תרותב תעבוקה

 תכלומה ,הלוכסא לש הגיהנמ אוה ו־זראקיר .1817־ב התלעוה ",ןרוציי םשל השורדה

 םחר־אללו קודקידב הצממ תידראקירה הנשמה .היצרבאטסירה זאמ הילגנאב

 אל םה ״? םיאבה תורודה ךכ לע ורמאי המ״ .הלוכ תינרדומה תונגרובה תא

 רבדמו ,וילע רבדמ אוה ןפש — ודראקיר תא ריפה אל ןודורפ רמ יכ ורמאי

 "םירבד בוביג" יכ רמוא אוהש ופוסו ,בושו בוש וב ןדו רזוח ףא ,תוכיראב

 ילוא ורמאי םה ,םיאבה תורודה ,םימיה ןמ םויב ,ךכב וברעתי םא .הז אוה

 ־ךרועה ומצע םישל ןודורפ רמ רפיב ,ויארוק לש היבופולגנאב עוגפל וששחמ יכ

 הרתי תומימתכ תאז וארי האר ,היהי רשא היהי .ודראקיר תונויערל יארחאה

 ,תיעדמ שריפ ו־חאקירש תא "דיתעה לש תינכפהמה הנשמ״כ איבמ ןודורפ רמ יכ

 הלביק אוה רשאו ,תינגרובה הרבחה לע ,הווהה הרבחה לע הירואיתה תרותב

 ותלוכסאו ודראקירש רבד — ,ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע ןיבש הימוניטנאה ןורתפכ

 לש ,הימוניטנאה לש דבלב דחא דצ לש תיעדמה החסונכ ,וינפל בר ןמז ,וגיצה

 ,םיאבה תורודה תא דימתלו תחא ןובשחה ןמ איצונ םלוא .ן יפילח,ד *ךרע

 ,הזה רבחמה ירבדמ רפסמ־םיעטק הנה .ודראקיר ומדוק םע ןודורפ רמ תא חפננו

 :ךרעה־תודוא לע ותרות תיצמת תא םיאיבמה

 השורד איהש ףא ,ן יפילח,ד ־ךרעל דדומה איה תוליעומה אל
 ־״?1-!1ו01ק05 <!׳60011011116 ק01111<5!16״ 610. לש 'א ךרכ ,3 דומע (.טלחהב

 .(1835 ,סיראפ 8. 000313.11010 ידי לע תילגנאמ םגרותמ

 ,םהלש ןיפילח,ד־ךרע ,םמצעלשכ םירבדה תלעותב םיריכמש העשמ

 .שקיהה םשל ,הז תמועל הז הדמעה ,הלבקה — תומיע
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 .םתקפה םשל השורדה הדובעה תומכמו ,םתודידבמ :תורוקמ ינשמ םהל אובי
 היושע הניא הדובע םוש .םתודידבמ אלא םהל אב וניא םכרע רשא םירבד שי
 םה הלאכ .רתוי בר עפש בקע תדרל לולע וניא םכרע ;םתומכ תא תוברהל
 ׳םיעצמאב קרו ךא יולת הז ךרע .םהב אצויכו ,תורקיה תונומתהו םילספה
 .הלאכ רשא םיצפחל םילעב תויהל םיוואתמה לש רציהדוורירשבו םעטב

 .(תואבהה .ר ,5ר 4 ׳מע /א ךרכ)
 ןיפילח םהב םישועש תורוחסה ןמ ריעז קלח ךא םיווהמ וללה ,ספא

 *דישעתה ירפ םה םשכרל םיוואתמ תוירבהש םיצפחה ןינמ בורש יפלו .םוימוי
 ןמ טעמכש רועישב ,תוברב םא יכ תחא ץראב קר אל םהב תוברהל רשפא
 השורדה הדובעה תא ךכב עיקשהל רמאנ רשא לככ ,תולובג ול ביצהל ענמנה
 .תורוחס לע ,אופיא ,ונא םיחס רשאכ .(תואבהה .ר .5 ׳מע /א ךרכ) .םרוצייל

 ,םייסחיה ןהיריחמ תא םירידסמה תונורקעה לעו ןהלש ןיפילחה־ךרע לע
 ידי־לע תוברל היושע ןתומכ רשא תורוחס ןתוא םא יכ וניניע דגנל ןיא
 לושכמ םושב לקתנ וניאו תורחתב דודיע אצומ ןרוציי רשא ,םדאה תדובע

 .(5 ׳טע ,,א ךרכ)
 הבורמ תונקיידב רידגה" ותעדל רשא ,תימס .א תא טטצמ ו־חאקיר

 :ףיסומ אוהו ,(5 קרפ ,׳א ךרכ האר) ״ןיפילחה ךרע לש ינושארה ורוקמ תא

 םירבדה לכ לש ןיפילחה־ךרע לש וסיסב רבד לש ותימאל והזכ יכ
 הייושע הניא םדא־ינב תדובעש םתואל טרפ — [הדובעה־ןמז רמולכ]
 ונמיה הלעמל ןיאש הנשמ־לש־רקיע והז — םהיניעב בוטכ םתוברהל
 תויועט ועבנ םהמ רשא תורוקמ ךל ןיאש יפל :תינידמדדלכלכב תובישחל

 תועמשמה ומכ ,הז עדמב תונוש הכ תופקשה ודלונ םהמ רשאו תובר הכ
 .(8 ׳מע /א ךרכ) .ךרע הלמב םילות רשא קויד־יאב הקולהו תלפרועמה

 ירה ,ןיפילחב וכרע תא תעבוקה איה ,רבדב תעקשומה הדובעה־תומכ םא
 ץפחה לש וכרע לע ףיסוהל ,חרכהב ,הכירצ הדובעה תומכב תפסות לכש
 ךרכ) וריחמ תא תיחפהל הכירצ הדובעב התחפה לכ ןכו ,העקשוה וב רשא

 .(.9 ׳מע /א

 :תימס לע ודראקיר לבוק ןכמ רחאל

 םעפ ,הטיחה ךרע םעפ — ,הדובעה רשאמ רחא דדומ ךרעל ןתנ יכ .1
 .(10ר 9 ׳מע ,,א ךרכ) .ותונקל רבד יושעש הדובעה תומכ

 בצמל *ומושיי תא םצמצ ךא ,ןורקיעה םע תוגייתסה אלל םיכסה יכ .2
 .תיטרפה תועקרקה־תולעבו ןוהה תריבצל םדוקה ,הרבחה לש ימלוגהו יאמקה

 .(21 ׳טע /א ךרכ)

 היישע הניא ,הטנארה רמולכ ,תועקרקה־תולעב יכ חיכוהל דקוש ודראקיר

 תפלוח הלועפ אלא לעופ וניא ןוהה רבצה יכו ,םיכרצמה לש יסחיה םכרע תא תונשל

 .זעלב ,היצקילפא — םושיי
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 חדובעה לש המיאתמה תומכה ידי־לע םיעבקנה םייסחיה םיכרעה לע תיתדונתו

 ,תעדונה ולש הירואיתה תא הלעמ אוה תאזה הזיתה קוזיחל .םרוצייב העקשוהש

 ידיל עיגמ ןורחא חותינבו ,ויתודוסיל ןוהה תא קרסמ ,תיעקרקה הטנארה תירואית

 רכשה לע המלש הרות חתפמ אוה רחא .תרבוצמ הדובע םא יכ הזב וב ןיאש הנקסמ

 םחיב תודמועה ,הדיריו הילע לש תועונת םהב שי חווירהו רכשה יכ חיכומ ,חווירהו

 1 !עמ םלעתמ אוה ןיא .רצומה ךרע לע העפשה ןהל ןיא רשאו ,וז לא וז ךופה

 םידמועה םילאטיפאקה) םעבט ינושו םילאטיפאק רבצה עיפשהל םייושעש העפשהה

 .םירצומה לש ילאנויצרופורפה ךרעה לע ,רכשה־ירועיש ןכו (רוזחמבש םילאטיפאקהו

 .ודראקיר תא תוקיסעמה תוירקיעה תויעבה ןה ולא םצעב
 הדירי ידיל איבי אלש רשפא־יא — בתוכ אוה — הדובעב ןוכסח לכ
 עקשומה לאטיפאקל סחייתמ הז ןוכסחש ןיב ,הרוחס לש 1יסחיה ךרעב
 ותואב שמשמה לאטיפאקה לש ורוציי םשל השורדה הדובעל ןיבו ,הזה רוצייב
 דחא תוכזל הדובע־םוי ףיסוי דוע לכ ,ךכ ךותמ .(28 ׳טע /א ךרכ) .רוציי
 יריחמ רעש ,דיצ־רשב לש תומכ התואב והנש׳פו ,םיגד לש תומכב
 םייונישה ויהי רשא ויהי ,וניעב דומעי הלאמ דחא לב לש יעבטה ןיפילחה
 ונפקשה .(132 ׳מע /א ךרכ) .ןוהה רבצה לש תועפשהה ףא לעו ,חוורבו רכשב
 םשל השורדה הדובעהדוומכ לעו ,םירבדה לש ךרעה םיסב לעכ הדובעה לע

 וז ,ןיפילחב ןתתל שיש תורוחסה תויומכ תא עבוקה דדומה לעכ — םרוציי
 תורוחסה לש םיפטושה םיריחמב יכ שיחכהל ונרמא אל םלוא :וז דגנכ
 יעבט! !ו ינושארה ריחמה תמועל תופלוחו תוירקמ תויטס ולא־יא הנילגתת
 ןובשחב ,תותסומה ןה ןה רוצייה־תואצוה .(105 ׳טע ,,א ךרכ) .הזה
 שיש יפכ — ,שוקיבהו עצהה ןיבש סחיה אלו ,םירבדה יריחמ תא ,ןורחא

 .(253 ׳מע /ב ךרכ) .תופוכת םינעוטה

 .שוקיבהו עצהה קוח יפל ןיפילחה־ךרע לש םייונישה תא חתיפ ליאדראדואל דרול

 ,תולעל יושע ,םירבדה ןמ רבד לש וכרע ,ותעדל .שוקיבל סחיב ,עפשהו תורידנה וא

 ותומכ יוביר רועיש יפל ןוטקל יושע אוה ;לדג ושוקיבש וא הנטק ותומכש העשב

 חוכמ תונתשהל יושע רבד לש וכרע ,ןכ הנה .ושוקיב תוטעמיה רועיש יפל וא

 ,ומצע רבדב םירושקה םימרוגה תעברא :םהו ,םינוש םימרוג הנומש לש םתלועפ

 .וכרעל דדומ תשמשמה תרחא הרוחס לכב וא ,ףסכב םירושקה םימרוגה תעבראו

 :וירבד תא ודראקיר רתוס דציכ ירה

 ."התגשה םשל השורדה הדובעה תומכ" יפל הרוחסה ךרע תא ודראקיר עבוק עודיכ 1
 ו1ציי לע תוברל ,תורוחס רוציי לע ססובמה רוציי־חרוא לכב תטלושה ןיפילחה־תרוצ םלואו

 ,!!דובע לש תויומכב םירשימב אטבתמ וניא הז ךרעש ךכ ידיל האיבמ ,יטסילאטיפאק תורוחס
 לש תמייוסמ תומכב עבומה הרוחס לש ךרע .הדובעה הנניאש הרוחס לש תויומכב םא יכ

 .יסחי ךדע םשב ודראקיר ידי לע הנוכמ ,(ואל םא ןיבו ןוממ הז אהיש ןיב) תרחא הרוחס
 .(סלגנא .פ תרעה)
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 םפרע הנתשי ,םהילע ן י ל 1 פ 1 ב 1 מ שי הרבחל וא טרפל רשא ,םירצ1ת
 םה הבש היצרופורפב םה םידרוי :ליאדאדרואל דרול גיצהש קוחה יפל
 ;םשכרל ץפח םינוקה םיחיכומש לככ םירימאמ םהו ,רתוי הלודג תומכב םיעצומ
 םינותנה םירבדל רשא ,םלואו .יעבטה םכרעל םריחמ ןיב יחרכה רשק ןיא
 — ,םיתואנ םימוחתב ,תוברל היושע םתומכ רשאו ,םירכומה ןיב תורחתל

 לודיגב םא יכ ,הקפסההו שוקיבה בצמב אל ,רבד לש ופוסב ,יולת םריחמ
 .(259 ׳מע ,׳ב ךרכ) .ןתוחיפב וא רוצייה־תואצוה

 הריהבה ,ךכ־לכ תקייודמה ונושל תא ,וז תמועל וז ,דימעהל ארוקל םיחינמ ונא

 ןודורפ רמ ץמאתמש םיירותירה םיצמאמה תאו ,ודראקיר לש ךכ־לכ הטושפה ,ךכ־לכ

 .הדובעה־ןמז יפל ןיפילחה ךרע תעיבק ידיל עיגהל ידכ

 רמ .ךרעה תא הווהמה ינגרובה רוצייה לש ישממה ךלהמה תא ונארמ ודראקיר
 םיכילהת איצמהל ידכ "ורועמ אצוי" "דזה ישממה ךלהמה ןמ םלעתמה ,ן1דורפ

 ינויעה יוטיבה אלא הניאש ,לוכיבכ השדח החסונל םלועה תא םיאתהל ,םישדח

 אצומהדודוקנ .חסנל ודראקיר ביטיה הכ התואש ,תמייקה תישממה העונתה לש

 .ךרעה תא תננוכמ וז דציכ חיכוהל ידכ ,תיחכנה הרבחה איה ודראקיר טקונש

 ,שדח יתרבח םלוע ןנוכל ידכ ,ןנוכמה ךרעה תא אצומ־תדוקנכ טקונ ןודורפ רמ

 בושלו םלש לוגלג רובעל ןנוכמה ךרעה לע ,ןודורפ רמ יבגל .הז ךרע תועצמאב

 ךרעה תעיבק .הז ןדמוא יפל ,לילכ ןנוכמ רבכ והנהש םלוע ןעמל ,ןנוכמ תושעהלו

 יהוז ,ןו־הרפ רמ יבגל ;ןיפילחה־ךרע קוח ,ודראקיר יבגל ,איה ,הדובעה־ןמז יפ לע

 םרואיב איה ודראקיר לש םיכרעה־תרות .ןיפילחה־ךרעו שומישה־ךרע לש הזיתניסה

 הרואיב איה ןודורפ רמ לש םיכרעה־תרות :םייחכונה םיילכלכה םייחה לש יעדמה

 אוהש ידי־לע ,ותחסונ תותימא לע דמוע ו־חאקיר .ודראקיר תרות לש יפוטואה

 ןתוא וליפא ,תועפותה ללכ תא וז ךרדב וריבסהב ,םיילכלכה םיסחיה ללכמ הרזוג

 סחיהו םילאטיפאקה־רבצה ,הטנאדה ןוגכ ,התוא תורתוס תוארנ ,הנושאר־תיארמבש

 רמ !תיעדמ הטיש ותנשמ תא השועה אוה אוה ,הז רבד !חווירהו רכשה ןיב

 ,ירמגל תויתורירש תורעשה תועצמאב ,ודראקיר לש וז החסונ בוש אצמש ,ןודורפ

 *לע ,ףייזמו םקעמ אוה ןתואש ,תודדוב תוילכלכ תודבוע שפחל ,ןכמ רחאל ,ץלאנ

 ןויערה שומימ לש תולחתהכ ,רבכ תומייקה *ת1מושיכ ,תומגודב ונלבקתתש תנמ

 .(3 ףיעס ,ןלהל האר) .ולש הייחמה

 .(הדובעה־ןמז ידי־לע)ןנוכמה ךרעה ןמ ןודורפ רמ קיסמש תונקסמל התע רובענ

 ־תומכ התוא ידי־לע רצויש רצומל איה ךרע־תווש הדובע לש תמייוסמ תומכ

 .הדובע

 ,תווש תויומכ יבגל ,רמולכ ;ותלוז הדובע־םויל וכרעב הווש הדובע־םוי לכ

 .םושיה תאצות — תמושי *
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 .תוכיא־עבוק לדבה ןהיניב ןיאו ,ינש לש ותדובעל איה ךרע־תוש דחא לש ותדובע

 לכ .ינש לש ורצומב ןיפילחב ןתינ דחא לש ורצומ ,הדובע לש הווש תומכ יבגל

 .הווש הדובע־ןמזב הווש םירכתשמה םיריכש — םה םיריכש םידבוע םדאה־ינב

 .ןיפילחב טלוש רומג ןויוש

 יווה ,"ןנוכמה" ךרעה לש תוצורחה ,תויעבטה ויתואצות ןה ולא תונקסמ םאה
 י הדובעה־ןמז יפל רזעה ךרעה רמוא

 אצוי הנה ,הרוציי םשל תשרדנה הדובעה־תומכ יפל רזגנ הרוחס לש הכרע םא

 הדובעה־תומכ יפל רזגנ אוה םג ,רכשה וא ,הדובעה ךרע יכ יעבט חרואב ןאכמ

 ,הדובעה ריחמ וא ,יסחיה ךרעה רמולכ ,רכשה .רכשה ותוא תריצי םשל השורדה

 .דבועה לש ותייחמ יכרצ לכ לש םרוציי םשל שורדה הדובעה־ןמז ידי־לע אופיא רזע

 ופוסב ,דרי םריחמו םיעבוכה רוציי תואצוה תא ותיחפה
 וא השולש ,םינש לדג םשוקיב אהי םא ףא ,שדחה יעבטה םריחמל ,רבד לש
 ¬יגב לש םתייחמ *יכרצ תואצוה תא ותיחפה .םינומתעברא
 תא םימייקמה םידגבהו תונוזמה לש יעבטה םריחמ תתחפה ידי־לע ׳ם ד א
 הלעי תודבוע־םידיל שוקיבה םא ףא ,תדרל רכשה לש ופוס יכ םתיארו ,םייחה

 .(253 ׳מע ,׳ב ךרכ ,ודראקיר) .תרכינ הדימב

 דימעהל .הנמיה הלעמל ןיאש הדימב איה תיניצ ודראקיר לש ונושל ,ןכא

 הז ירה ,םדאה־תיחמ יכרצ תואצוה תאו םיעבוכה־תכאלמ תואצוה תא תחא הרושב

 םירבדב הטול — תויניצה .תויניצ לע הקעצ םירהל ןיא םלואו .עבוכל םדא ךופהל

 ,יקנאלב ,ז׳חד ה״ה ןוגכ ,םיתפרצ םירבחמ .םירבדה תא תואטבמה םילמב אלו ,םמצע

 םינלכלכה לע םתונוילע תא חיכוהל םרמאב םימת קופיס םיאצומ ,םירחאו ים1ר

 םה םינגמ םא !״תיראטינמוה״ םיסומינ־ןושל יללכ לע רומשל םשקבב ,םילגנאה
 םיעגפנש םושמ אלא הז ןיא ,תיניצה םנושל לע ,ותלוכסא ינב תאו ודראקיר תא

 תונגרובה־ירתס יכ ,םהימורעמ לכב םיגצומ םיילכלכה םיסחיה יכ םתוארב םה
 .םילגתמ

 ידי־לע ,וזכש תרותב ,דדמית איה ,הרוחס איה המצע הדובעהו ליאוה :םכסנ

 ־תרוחס רצייל ידכ שורדה והמו .הדובע־תרוחס רצייל ידכ שורדה הדובעה־ןמז

 הייחמה יכרצ םשל םייחרכהה םירצומה רוצייל שורדה ןמזה אוה אלה ז הדובע

 הריחמ .תוברלו ץורפל לכויש ידכו דבועה םויק םשל רמוא יווה ,הדובעה לש הפוצרה
 רימאמ רכשה לש ףטושה ריחמה םא .* רכשה םומינימ אלא וניא הדובעה לש יעבטה

 ,רכשה םומינימ תא ףפוח הדובעה־חוכ לש ,ןיקתה רמולכ /׳יעבטה וריחמ" יכ החנהה 1
 לש םתוברתהו םמויק םשל טלחהב םייחרכהה היחמה־יכרצ לש ךרעה־הווש תא רמולכ
 "תינידמה הלכלכה תרוקבל םיקרפ־ישאר״ב ידי־לע הנושארל העבקנ וז החנה — םידבועה
 ונאש יפכ ."הילגנאב םידבועה־דמעמ לש ובצמ״בו (1844 סיראפ ,םיתפרצ־םינמרג םינותנש)
 תועטב טפשמה םלואו .ונינשמ הלבק לאסאלו ,תאזה החנהה תא זא לביק םכראמ ,ןאכ םיאור
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 ידי־לע ןורקיעכ תשוהש ,ךרעה־קוחש םושמ קרו דא הז ירה ,יעבטה וריחמל לעמ

 .שוקיבהו עצהה ןיבש סחיבו םייונישה תואצותב ידגנ־לקשמ ול אצמנ ,ןודורפ רמ

 יריחמ םיכשמנ וילא רשא דבוכדכרמ תווהמ לדח וניא רכשה־םומינימ םלוא

 .םיפטושה רכשה
 תינרדומה ותודבע תחסונ חרכהב והנה ,הדובעה־ןמז יפל דדמנה ךרעה ,ןכ הנה

 רורחש לש "תינכפהמה הכלהמ" ,ןודורפ רמ לש וצפחכ ,היהיש תחת ,לעופה לש

 .ןויראטילורפה
 יתלב ,ךרעה דדומכ ,הדובעהךמז לש ומושיי היהי םירקמ המכב ,התע ,הארנ

 ןרציה ןיב ,תרצותה לומגתב ןויושהייא םעו םייקה תודמעמה־דוגינ םע בשייתמ

 .םירצומה לעב ןיבו (לעופה) יעצמא־יתלבה

 וב הטול ,הזכש תרותב ,רומאה רצומה .דב רמאנ ,והשלכ רצומ ,לשמל ,חקינ

 רשא היהי תומכ התוא דימת היהת וז הדובע־תומכ .הדובע לש העודי תומכ

 .רצומ ותוא תריציב ופתתשהש הלא לש ידדהה םבצמ היהי

 הדובע־תומכ התוא השרדנ ותיישעל רשא ,גירא רמאנ ,רחא רצומ ,לשמל ,חקינ

 .דבל השרדנש
 .תווש הדובע־תויומכ לש ןיפילח הלא ויהי ,הלא םירצומב ןיפילח ושעיי םא

 ,םירציימה לש ידדהה םבצמ הנתשמ ןיא ,הדובע לש ולא תווש תויומכ תפלחה בקע

 םירצומה יפוליח יכ רמול .םינתשרחהו םידבועה ןיבש בצמב רבד הנתשמ ןיא ןכו

 יכ חינהל הז ירה ,םירציימה לכל לומג ןויווש םתאצות ,ןמזב םידדמנה ,הלאה

 לש ןיפילחה ומשגתי םא .ןיפילחל םדוק םייק היה רבכ רצומב תופתתשהה ןויווש

 ןכ־ינפל ויה ובש רועיש ותואב דבב םיפתוש גיראה ירציימ ויהי ,דבה דגנכ גיראה

 .גיראב םיפתוש
 וניא רתויה לכלש רבד ,האצותכ האור אוהש ךכב הדוסי ןודורפ לש ותילשא

 .תססובמ יתלב החנה םא יכ תויהל לולע

 .אופיא ,ךישמנ
 'יויש (הדובע״־ז־ימי) םימיה יכ אוה בייחמ ,ךרעה־דדומכ ,הדובעה־ןמז םאה

 .ואל — ? ורבח לש ומויכ וכרע אהי ,הז לש ומוי יכו ,םה ךרע

 הז הרקמב *גרוא לש םימי השולשל וכרע הוושי ףרוצ לש ומוי יכ עגר חיננ

 תודונת לש תפלוח האצות הרקמל טרפ — םיגיראל .סחיב םיטישכתה ךרעב יוניש לכ

 .ולש םומינימה לא ברקתהל תדמתמ המגמ הדובעה־רכשל שי השעמלש יפ לע ףא ודוסי

 ׳דניא ׳י3יעמ הטמל עציממכו ללכ־יייב םלתשמ יידובעמ־רכש יכ הדבועה
 י^ב1״ב לש הייכמי ׳יינק" :י,עםב) ל"" טפשמה תא סכראמ ןקית "לאטיפאק״ב

 1!!^^״יי י3צהזז לש יללכה ?יחה .ג״כ קרפ האר) תוביסמה תא חתיפ אוה
 .וכרעמ הטמל הדובעה־חוכ לש וריחמ תא רתויו רתוי דירוהל יטסילאטיפאקה רוצייל

 •(סלגנא .פ תרעה)
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 אצוהש הדובעה־ןמז לש הלידג וא התיחפ ותביס אהתש המוש - שוקיבהו עצהה

 השולש לש הדובע־ימי השולש ןיב סחיה היהי יכ .רוצייה לש הז דצב וא הז דצב

 יפל היהי םהירצומ לש יסחיה ךרעב יוניש לכ הנה - 1:2:3 ןיב סחיכ םיגוש םידבוע

 'יא ףא לע ,הדובעה־ןמז יפל םיכרעה תא דודמל רשפא ,ןכ הנה .1:2:3 לש הזה סחיה

 היהיש ץוחנ הזכ רשא דדומ.םשייל ידכ םלוא ,םינושה הרחבעה־יטי ךרעב ןודשה

 הנק תעבוקה איה תורחתה ;םינושה הדובעה־ימי תומיעל הדימדדנק ונידיב

 .הז הדימ
 .תורחתה ידי־לע ץרחיי הז רבד ?ילשל איה ךרע־תווש ךתדובע־תעש

 וללכיי הטושפ הדובע ימי המכ תקסופ ,יאקירמא ןלכלכ ,דחא תעדל ,תורחתה

 "יטושפ הדובע ימיל תבכרומ הדובע ימי לש םתכיפה .תבכרומ הדובע לש דחא םויב

 הדבועה ?ךרעל דדומ תשמשמ המצע הטושפה הדובעה יכ תנתונה איה אל םולכ

 *דרומ - ,תוכיאב בשחתהל אלב ,ךרעל דדומ תשמשמ הדובעה־תומכ םצעש

 תודובעה יכ תנתונה איה .הישעתב הניפ־ןבאל ,דתיה הטושפה הדובעה יכ ,הדצמ

 ;הדובעה לש תגלפומה התקולח ידי־לע וא הנוכמה ידי־לע םדאה דובעש בקע וותשנ

 קייודמה דדומה התיהנ ןועשה־תלטוטמ יכ );הדובעה ינפמ לטובמ אצמנ םדאה יכ

 .םירטק ינש לש םתוריהמ יבגל הנהש םשכ ,םילעופ ינש לש תיסחיה תוליעפל

 ^ש־שיא םא-יכ ,והנשמ תעשל איה ךרעדוונש שיא־לש־העש יכ רמול ןיא ,ךכיפל

 .סולכ אלו םדאה ןיא בושו ,לכה אוה ןמזה .ותלוז העש־לש־שיאל אוה ךרעדדווש העש

 דבלב תומכה יפל .תוכיאב רבודמה ןיא בוש .ןמז לש ותומלגתה והנה רתויה לכל
 הניא הדובעה לש וז הייוושה םלוא ;םוי תחת םוי ,העש תחת העש :לכה קשיי

 לש הלעפ ,טושפ םא יכ ,ןו־חרפ רמ לש ותסיפתכ ,יחצנה קדצה לש ולעפ

 .השידחה הישעתה
 המואמב טעמכ תרכינ הניא בוש לעופ לש ותדובע ,תיטאמוטבאה הנדסב

 תומכ יפל םא יב םהיניב םירכינ םילעופה ןיא בוש :ותלוז לעופ לש ותדובעמ

 ,תמייוסמ הניחבמ ,היהנ הז יתומכ לדבה ,ןכ־יפ־לע־ףא .הדובעב םיעיקשמ םהש ןמזה

 ביירמח םימרוגב ,וקלחב ,יולת הדובעב עיקשהל שי רשא ןמזהש ךכב ,יתוכיא
 !נ,לילש םיירסומ םימרוגב — וקלחב ;ןימה ,ליגה ,יסיפה בצמה ןוגכ ,םירוהט

 לדבה שי םא ,ןורחא ןורחא .הדיקשה־דמתה ,תושיגרה־יא ,תונלבסה :ןוגכ ,םירוהט

 הקוחרה ,הנורחאה הלעמה ןמ הלעמ רתויה לכל וז ירה ,םילעופה תדובע *תלעמב

 לע;.השידחה חישממ םירבדה בצמ ,ןורחא חותינב ,והמ הנה .ילוגס דוחיי תויהמ

 ריבעמ — םשגוה רבכש ןויווש — תיטאמוטבאה הדובעה לש ,הזה ןויושה יבג

 הלא לעו .ןורתי ,הגרדמ ,הלעמ ,תוכיא :תיתפרצב השוריפ ,<!1131116 — רוקמב *

 .מילמהך>חשימ ססובמ
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 ,ימלוע ףקיהב ומישגהל רמוא אוהש רויש ׳ולש "יווישה" תעוצקמ תא ומורפ רמ

 ."אובל דיתעל"

 ןדוסי ,ודראקיר לש ותרותמ ןודודפ רמ קיסמש "תוינויווש״ה תונקסמה לכ

 הדובעה תומכ יפל דדמנה ,תורוחסה ךרע ןיב אוה בברעמ יכ איהו .תידוסי תועטב

 וגזמתנ וליא ." ה ד ו ב ע ה ־ ך ר ע " יפל דדמנה תורוחסה ךרע ןיבו ןהב תעקשומה

 :הוושב רמול היה ןתינ זא יכ ,תורוחסה ךרע תדידמ לש הלא תוחרא ינש דחאל

 אוה :תאז וא !הב תעקושמה הדובעה תומכ יפל דדמנ יהשלכ הרוחס לש הכרע

 תומכ ידי־לע דדמנ אוה :ךכ ףא וא !תונקל וחוכב שיש הדובעה תומכ יפל דדמנ

 יושע וניא הדובעה־ךרע .ןכ תויהמ רבדה קוחר ספא .ותונקל היושעה הדובעה
 תומגוד .התלוז הרוחס לכ לש הפרע ךכל יושע ןיאש םשכ שממ ,ךרעל דדומ שמשל

 .התע הז ונרמא רשא תא ראב ביטיהל ידכ הנקפסת תודחא

 לש הכרע היה ,דחא םוי םוקמב ,הדובע־ימי ינש הלוע םיטח לש הדימ התיה ול

 ןכש ,הדובע לש הלופכ תומכ הליעפמ התיה אל איה םפא !ינושארה הפרע לפפ וז

 אוהשכ "הטיחה ךרע ,ןכ הנה .ןכל םדוק רשאמ רתי ןוזמ־ירמח הליכמ .דתיה אל

 ןיב ,הז דדמיי םע םלוא !לפכנ היה ,הרוצייב העקשוהש הדובעה־תומכ יפל דדמב

 איה ,דייושע הב הדובעה תומכ יפל ןיבו ,תונקל איה היושעש הדובעה תומכ יפל

 התיה הדובע התוא ול ,ינש דצמ .לפכנ הפרע היהיש רבדה קוחר ,— תונקיהל

 דרוי יסחיה םכרע היה זא יכ ,ןכל םדוק רשאמ הלופכ םישובלמ תומכ תרציימ

 היה חרכהה ןמ אל םישובלמ לש וז הלופכ תומכ ,ןכ־יפ־לע־ףא םלוא !ותיצחמב

 בייחל הב היה אל הדובע התוא וא ,דבלב הדובעה תומכ תיצחמ ךכ בקע בייחתש

 ,לעופה תא שמשל אבהל םג ףיסות םישובלמה תיצחמ ןעי !םישובלמה תומכ לפכ

 .ןכל םדוק ותוא השמישש יפכ

 תודבועל דוגינב הנה — ,הדובעה ךרע יפל םיכרצמ לש םכרע תעיבק ,ןכ הנה

 ךרע יפל יסחיה ךרעה תעיבק וז ירה ,םימסק־לגעמב העונתכ הז ירה .תוילכלכה
 .העיבק ןועט אוה םג ־ ושא ,רחא יסחי

 ־ןמז יפל הדידמה ,תודידמה יתש ןיב בברעמ ןמחפ רמ יכ רבדב קפס ןיא

 לש ותדובע" .הדובעה ךרע יפל הדידמהו ,הרוחס לש הרוציי םשל שורדה הדובעה

 ,ותעדל ,ןכ הנה ".הב לולכה ךרעה תא תונקל היושע — רמוא אוה — שיא לכ

 ,לעופה לש ולומגתל הווש הכרע ,רצומב תעקושמה הדובע לש תמייוסמ תומכ

 רוצייה־תואצוה ןיב בברעל ול ריתמה אוה םעט ותוא ,בוש .הדובעה ךרעל רמולכ
 .םידבועה־רכשו

 ".לכה לש אלמה ריחמה והז ,רכו ,הטיחה לש ןרקה ריחמ והז ז רכשה והמ"

 ".רשועה בכרומ םהמש תודוסיה לש תוילאנויצרופורפה אוה רכשה" :רתוי קיחרנ

 .הדובעה ךרע והז ?רכשה והמ
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 לש הרוצייל שורדה הדובעה״ךמז תא ,םימעפ ,ךרעל דדומכ ,טקוב תימס םדא
 תא תורורב ותוארהב וז תועט ףשח ו־דראקיר .הדובעה־ךרע תא — םימעפו ,הרוחמ

 תימס םדא לש ותועט לע ריבכמ ומורפ רמ .הדידמה תוחרא יגש ןיבש םאותה־יא
 .םכימסה ךא ומדוק רשא ,הלא ינש תא םיהזכ ועבקב

 ,םירצומב קלח לוטיל םילעופה םיכירצ הב הנוכנה היצרופורפה תא אוצמל ידכ

 שקבמ ומורפ רמ ,הדובעה לש יסחיה הפרע תא עובקל ידכ ,תורחא םילמב וא

 ,תורוחסה לש יסחיה ךרעה תדימ תא עובקל ידכ .תורוחסה לש יסחיה ךרעל דדומ

 תא תמייוסמ הדובע־תומכל הוושה־ךרעכ תתל רשאמ רתוי בוט רבד הלעמ אוה ןיא

 םידבועמ ךא תבכרומ הלוכ הרבחה יכ חינהל הז ירהו ,הרצי וזש םירצומה םוכס

 ,הדבועכ עבוק אוה ,תינש .םה םתרצות תא רכש תרותב םילבקמה ,םייעצמא־יתלב

 שקבמ אוה ,רבד לש ומוכיסב .םילעופה לש הדובעה־ימי לש ךרעה־ןויווש תא

 לש לומגתה ןויוושל עיגהל תנמ־לע ,תורוחסה לש יסחיה ךרעל דדומה תא
 שקבל ךליל תנמ־לע — תמייק הדבועכ רכשה ןויווש תא לבקמ אוהו ,םילעופה

 !תרדהנ הקיטקלאיד וזיא .תורוחסה לש יסחיה ךרעה תא

 המצע הדובעהש רחאמ יכ ךכ לע ודמע וירחא ואבש םינלכלכהו יאס
 אוה םימסק־לגעמ ,רבד לש ופוסב ירה ,התלוז לככ הרוחס ,ןדמואל אשונ הנה
 דיגהל יל השרוי ,הלא םינלכלכ .ךרעה לש עבוק םרוגכו ןורקיעכ הטקנל
 ־(^1011) הנוש תבשחנ הדובעה .ההימתמ תעד״תחסה .דז וינעב וחיכוה ,תאז

 ,הב םינופסה םירעושמה םיכרעה חכונל םא יכ .המצעלשכ הרוחס תרותב אל
 יהוז .האצותה לע םרוגה תמדקה ,לאשומ יוטיב אוה הדובעה ךרע .חוכב

 — לאטיפאקה ,תינרצי איה הדובעה .ןוהה לש תויביטקודורפה ומכ שממ הידב

 תמגודכ ,הדובעה ...הדובעה־ךרע םירמוא העלבהה ךרדב יווש־לעב
 הרוצ שבול אוה םלוא ,ועבטמ רדגומ־יתלבו לפרועמ רבד איה ...תוריחה
 .ותאצות ידי־לע תושממ השענ אוהש רמולכ ,ואשומל םאתהב תיתוכיא תרדגומ
 הנשמ [ןודורפ רמ :וארק] ןלכלכהש העשמ ?תאז םיעטהל המל ,םרב

 ודי־תלזאב ךכ ךותמ הדומ אוה 10,1110 \ז002ל!113. ,םירבדה תומש תא
 .(188 ׳מע /א ךרכ ,ןודורפ) .וקשנ תא קרופ והירהו

 לש םכרע יבגל "עבוק םרוג" הדובעה־ךרע ןמ השוע ומורפ רמ יכ וניאר
 _״הדובעה־ךרע״ לש ימשרה ומש הז — רכשה ודידלש ,ךכ ידכ דע ,םירצומה

 םיכלהמ יאס לש ותגשה־ירבד ןכ־לע ,הנה .רבד לכ לש םלשה וריחמ תא הווהמ

 אוה ןיא ,המיאל דע תושממ תלעב איה רשא ,הרוחס תרותב הדובעה .הכובמ וילע
 לע תססובמה ,הלוכ תיחכנה הרבחה ,עמשמ .תיקודקד העלבה םא יכ הב האור
 לאשומ יוטיב לע ,"םיררושמ״תושר,, לע תססובמ ,התעמ ,הבה ,הרוחסה־הדחבעה

 .םמשב םירבדל ארוק
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 םילמה ןמ רטפית — ןכבו ,הל תוקיצמה ״תודרטה לכמ רטפיהל״ הרבחה הצרת

 ,הימדאקאה לא תונפל םא יכ הילע ןיא ךכ םשל ;הרוביד תא רימת ,ןזואה־תומרוצ

 לקנ ,התע הז ,וניארש המ לכ יפל .הנולימ לש השדח הרודהמ הנממ שקבל ידכ

 סנכיהל ,תינידמ־הלכלכב רוביחב ,ןודורפ רמ ךרוצ האר המ םוש לע ,ןיבהל ונל

 חוכיוב אוה קסוע ,ןכ הנה ,קודקדה יפנע רתיבו היגולומיטאב תוכורא תויצאטרסידב

 ,תונשלבב ולא תויצאטרסיד .** $£!-״31־6 *ל * לש ןשונה ולוגלג לע םידמולמ

 ותטיפשמ יתוהמ קלח תווהמ ןהו ,תיראטוסא תועמשמ ,הקומע תועמשמ ןהב הטול

 .ןודורפ רמ לש
 לככ הרוחס הפוג איה ,תינקנו תרכמנ התויה תרותב ,הדובעהדדוכ ,הדובעה

 תרותב הדובעה וא ,הדובעה־ךרע םלוא .ןיפילח־ךרע הל שי ךכיפלו ,התלוז הרוחס

 םניא ,הרוחס תרותב הטיחה וא הטיחה ךרעש םשכ שממ ,תרציימ הניא ,הרוחס

 .ןוזמל םישמשמ
 יפל ,םרקי טעמי וא הברי םיכרצמהש יפל ,טעמי וא הברי "הכרע" הדובעה

 .רכו ,רכו ,וזכ וא וזכ הגרדמ ידכ עיגי תודבוע םידי לש שוקיבהו עצההש

 אל םלועל ,איה תמייוסמ םלועל ,הדובעה ־"לפרועמ רבד" הניא הדובעה

 יפל תיתוכיא תרדגומ דבלב הדובעה קר אל .תינקנהו תרכמנה איה ללככ הדובעה

 .הדובעה לש תילוגסה תוכיאה יפל רדגומ אשומה םג יכ ,אשומה

 םינוק המ םוש לע .הרוחס המצע איה ,תינקנו איה תרכמנ רשאב ,הדובעה

 םירמוא םא םלוא ".חוכב ,הב םינופסכ םירעושמה םיכרעה תייכס ךותמ" ז התוא

 — התוא םינוק המשל רשא הרטמב רבודמ ןיא בוש ,הרוחס אוה ינולפ רבד יכ

 הרוחסב תושעל םירמואש שומישבו הנממ קיפהל םירמואש תלעותב רמוא יווה

 אשומכ הדובע םינוק ןיא :תאזב םצמטצמ ןודורפ רמ לש ונויע לכ .רחסמל אשונכ

 .הנוכמ םינוקש ךרדכ ,רוציי לש יעצמאכ הנקית וז יכ ,אל .הכירצ לש יעצמא־יתלב

 .תרצוי הניא ךא ךרע ,דל שי הרוחס תרותב

 לכש ןויכ ,רקיע־לכ הרוחס תמייק ןיא יכ רמול ןודורפ רמ היה לוכי ךכ שממ

 הרוחס תרותב אל םלועלו ,יהשלכ תישומיש הרטמ םשל אלא תינקנ הניא הרוחס

 ־רדעה תא לפרועמב ןודורפ רמ הפוצ ,הדובעב תורוחסה ךרע תא ודדמב .המצעל

 ,ךרע תלעב איה רשאב הדובעה תא ופוג דדומ ותוא ךותמ איצוהל תורשפאה

 םומינימה־רכש תיישע םושמ הזב אהי יכ שארמ שיגרמ אוה .הרוחס,דדדדובעה
 המכסה םושמ הזב אהי יכ — תיעצמא־יתלבה הדובעה לש ןיקתהו יעבטה ריחמל

 רוחא־בס והירה ,וז תילרוג הנקסממ ץלח,דל ידכ ,ןכ־לע רשא .יחכנה הרבחה בצמל

 אוה יכ חכוש אוה .ךרע תלעב אהתש הל רשפא־יא יכ ,הרוחס הניא הדובעה יכ ןעוטו

 .תרשמ ,דבע •
 .תרש **
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 הדובעה לע תתתשומ ותטיש לכ יכ חכוש אוה .דדומכ הדובעה־ךרעב טקנ ומצע

 ,םירצות ףלח תנתינה ,תינקנהו תרכמנה ,ןיפילחב תרבועה הדובעה לע ,הרוחסה

 לכה .דבועל הסנכהל יעצמא־יתלב רוקמכ הדובעה לע ,ןורחא־ןורחאו ,רכו

 .ובלמ חכתשמ
 ק״>ק161• ״{־״מ ע״מ״ע .הדוסי תא בירקהל תואינ אוה ותטיש תא ליצהל ידכ

 .*קסזזגסגיס 031,533!

 ."ןנוכמה ךרעה" לש השדח העיבקל ,התע ,םיעיגמ ונא

 בכרומ םהמש ,םירצומה לש תוילאנויצרופורפה םחי אוה ךרעה

 .רשועה
 ונממ בייחתמ ,ךיפילח־רב" וא "יסחי ךרע" יוטיבה םצע יכ הליחת ןייצנ

 הזה סחיה ארוקי יכ .ידדהא םירצומה ופלחוי ויפל רשא ,והשלכ םחי לע ןויערה

 אל .םשל טרפ ,יסחיה ךרעב הנושי אל המואמ ,"תוילאנויצרופורפה םחי" םשב

 אצמיהל ותנוכת תא םילטבמ םניא רצומ לש וכרעב רתיה־תרמאה אלו תוחיפה

 .רשועה תא םיווהמה םירצומה רתי םע והשלכ "תוילאנויצרופלופ לש סחי״ב

 ?שדח ןויער לכ וב ןיא רשא ,הזה שדחה חנומה ,אופיא ,אב המ םשל

 ןוגכ ,םירחא םיבר םיילכלכ םיסחי הבשחמב הלעמ "תוילאנויצרופלופה םחי"

 ־םהב אצויכו ,שוקיבהו עצהה ןיב העשה היצרופורפה ,רוצייה תוילאנויצרופורפ

 •ויפילחה־ךרע לש וז תיטקאדיד הזארפאראפ וחסנב הלא לכ לע בשח ןלזורפ רמו
 העקשוהש הדובעה תומכ יפל רזגנ םירצומה לש יסחיה ךרעהש רחאמ ,לכל שאר

 דחוימ הרקמב ,םשוימה תוילאנויצרופורפה םחי יכ הנה ,םהמ דחא לכ לש ורוצייב
 םינתינהו ,ןותנ ןמזב םרצייל ןתינש םירצומה לש םיאתמה רועישה — ושוריפ ,הז

 .ןיפילחב ךכ בקע
 .הז תוילאנויצרופורפ־סחימ ןודורפ רמ קיפמ ןורתי הזיא הארנ הבה

 והשלכ רצומ לש יסחיה וכרע היהי ,שוקיבהו עצהה תוותשהב יכ םיעדוי לכה

 אטבמ הז יסחי ךרע יכ רמוא יווה ,וב תעקושמה הדובעה תומכ יפל קוידב רזגנ

 רמ ,וב ונילת התע הז רשא תועמשמ התואב קוידב תוילאנליצרופלופה״סחי תא

 לש יסחיה וכרע תא — רמוא אוה — הליחת ודדימ .םירבדה רדס תא ךפוה ן׳זדורפ

 ,ונזאתי שוקיבהו עצהה יכ איה הקזח זאו ,וב תעקושמה הדובעה־תומכ יפל רצומ

 קוידב אטבי קושב וריחמ .ןיפילח־רב םלועל אהי רצומהו ,הכירצל םיאתי רוצייה

 הברה םיאצוי האנ ריוא־גזמ תעשב :תוירבה לככ ,רמאל םוקמב .הוושה וכרע תא

 חיטבהל ודיב אהיש ידכ חושל תוירבה תא איצומו ןודורפ רמ רב ,חושל תוירב

 .האנ ריוא־גזמ םהל

 .(תוריטאס :לאגיבוי) ״םייחה םיאדכ ונעמל רשא תא דבאל — תויחל ידכו״
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 ,הדובעה־ןמז יפל שארמ רזגנה ןיפילחה־ךרעמ האצותכ איבמ ן1די,רפ רמש המ

 :בוריקב ,םילמה ולאב חסונמ אהיש קוח ידי־לע אלא קודיצ ול אהי אל

 .ולע וללהש הדובעה־ןמזל רשי סחיב קוידב םיפלחנ םירצומה ויהי התעמ

 ול ומכ תורוחסה יפילח ושעיי םלועל ,שוקיבהו עצהה ןיב סחיה היהי רשא היהי

 חסנל ומצע לע ןודורפ רמ אנ־לבקי .שוקיבל ילאנויצרופורפ חרואב תורוחסה ורצוי

 ומע רומג ,תאז דגנכ םא ,וליאו .תוחכוהה לע ול רתונ ונאו ,הזכ רשא קוח קקוחלו

 ןמזה יכ חיכוהל וילע היהי זא יכ ,ןלכלככ םא יכ קקוחמכ אל ,ותרות תא קידצהל

 ־סחי תא ןייצמו ה ת ו ל י ע ו מ תגרד תא קוידב הרומ ,הרוחס רוציל ידכ שורדה

 .הרבחה לש םיסכנה ללכל — ךכמ האצותכו ,שוקיבל הלש תוידאנויצרופ׳ורפה

 ויהי םלועל ,ורוציי תואצוהל הוושה ריחמב רכמנ רצומ םא ,הזכ רשא הרקמב

 יתימאה סחיה תא תואטבמ תובשחנ רוצייה־תואצוה ,ןכש !םינזאתמ שוקיבהו עצהה

 .שוקיבהו עצהה ןיב

 ןייצמ ,רצומ רוציי םשל שורדה הדובעה־ןמז יכ חיכוהל דקוש ןודורפ רמ ,ןכא

 הלוע םרוציי רשא םירבדהש ןפואב ,םיכרצה יבגל ולש הנוכנה היצרופורפה תא

 רבכו .הגרדהב ,האלה ןכו ,רתויב הברה איה תיעצמא־יתלבה םתוליעומ — ןמז תוחפ

 ןמז תרתי הל שי הרבחה יכ ,וז הנשמ יפל ,חיכומ תורתומ־רצומ לש ורוציי םצע

 .תורתומ לש ךרוצ קפסל הל הריתמה

 םיליעומה םירבדה יכ ןויצב ןודורפ רמ אצומ ולש הזיתל החכוהה םצע תא

 ,רתויב תולקה תוישעתב הרבחה הליחתמ םלועל יכ ,ןמז תוחפ הלוע םרוציי רתויב

 רתויב בר הדובע־ןמזב םילועה םירבד לש םרוצייל" הגרדהב תשגינ איה יכו

 ."רתוי הלענ גוסמ םיכרצל םימיאתמהו

 — * תינקופתה הישעתה לע איאוניד רמ לש ותמגדהב שומיש השוע ןלזורפ רס

 רשאו רתויב הלוזה ,רתויב הלקה היישעתה איהש — רכו ,גיד ,דיצ ,הערמ ,ףיטק

 הנושארה ותאירבל ןושארה םויה ."הינשה ותאירבל ןושארה םויב" םדאה ליחתה הב

 .םלועב םיניישעתה ןושארכ םיהולא תא ונארמה ,תישארב רפסב אבומ

 םצעמל .ןודורפ רמ רובסשמ ירמגל הנוש חרואב םישחרתמ םירבדה ,םפא

 ,תועוצקמה ןיב םידוגינ לע ססבתמ רוצייה ליחתמ ,היצזיליוויצה הליחתמ וב עגרה

 ־יתלבה הדובעהו הרבוצמה הדובעה ןיב םידוגינה לע רוציקה ,תודמעמה ,תורדשה

 דע היצזיליוויצה הדעצ ויפלש קוחה והז !המדיק ןיא םידוגינ ןיאב .תיעצמא

 .תודמעמה־ידוגינ רטשימ דוסי לע רוצייה־תוחוכ וחתפתה ,דנה דע .הלא ונימי

 םישנאה ולכי ,םקופיס לע ואב םידבועה לכ לש םהיכרצ לכש םושמ יכ ,התע ,רומאל

 הז אהי ,רתוי תובכרומ תוישעתל ,רתוי הלועמ ןיממ םירצומ תריציל רסמתהל

 .זעלב ,תיביטקארטסבא .שממ רוצייל דוגינב ,הקפה לש — תינקופת
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 הז ירה .תירוטסיהה תוחתפתהב היסומלרדנא איבהלו תודמעמה־ידוגינמ םלעתהל

 ,םייתוכאלמ םיגדמב * הנירמ־יגד ולדוגש םושמ יכ רמול שקבמ והשימ היה ול ומכ

 !תימורה היסולכואה ללכ תא עפשב לכלכל המב אצמנ ,םיימורה םירסיקה ימיב

 וליאו ,םחל תונקל המב ודיב היה אל אמור־םע ןכש ,עריא רבד לש וכופיה וליאו

 .הנירמ־יגדל ףרט םתתל ,םידבע ורסח אל םיימורה םיטארקוטסיראה

 -ירבדו תשורחה ירצות לש םריחמ וליאו תודימתב טעמכ הלע םיכרצמה ריחמ

 םיצוחנה םירבדה :המצע תואלקחה ןמ ודמלו ואצ .טעמכ ,הדמתהב דרי תורתומה

 — ,רכו ,הפקה ,רכוסה ,הנתוכה וליאו ,הלוע םריחמ רכו ,רשבה ,הטיחה ןוגכ ,רתויב

 ,תורתומה ירבד ,םפוג תונוזמה■ ןיב ףאו .העיתפמ היצרופורפב תודימתב דרוי םריחמ

 םינושארה תונוזמה ןמ ,סחיב ,םילוז ,םויכ םנה ,רכו ,סוגרפסאה ,** םרנקה :ןוגכ

 ןורחא .חרכהה רדגבש םירבד רשאמ תורתומ רצייל רתוי לקנ ,ונתפוקתב .הכירצל

 דבלב וז אל ,הז תמועל הז םיריחמה־יסחי ,תונוש תוירוטסיה תופוקתב ,תרחא

 םילוז תואלקחה ירצומ ויה םיניבה־ימי לכ ךשמ .םידגונמ ףא אלא ,ויה םינושש

 םתוליעומ יכה .ךופה סחיב םידמוע וללה השדחה תעב !תשורחה ירצוממ רתוי

 ן םיניבה־ימי זאמ ,ךכ בקע ,התחפ תואלקחה ירצומ לש

 םיאנתהו ,םינכרצה םייוצמ םהב םייתרבחה םיאנתה ןמ רזגנ םירצומב שומישה

 .תודמעמה־ידוגינ לע םה םיתתשומ ,םפוג וללה

 ,רתויב םיחוורה ןמ שומיש־ינב םיכרצמ םה ש״ייהו המדאה־יחופת ,הנתוכה

 ,רמצהו ןתשפה תא םבורב הקחד הנתוכה ! *** תיריזחה תלחמל ומרג המדאה־יחופת

 !הנייגיהה תניחבמ קר ולו ,רתוי םיליעומ תוביסנ הברהב םנה ןתשפהו רמצהש ףא

 םישמתשמ וב ש״ייה יכ ףא ,ןייהו הריבה לע ןוחצנ לחנ ,ש״ייה ,ןורחא־ןורחא

 ומחל אושל ,המלש םינש־תאמ ךשמ .לערכ לכה תעד לע לבוקמ ,ןוזמ־רמוחכ

 איהו ,הנוילעה לע התיה הלכלכה ידי םלוא ,יפוריאה ןויפואה דגנ תולשממה

 .הכירצל םיווצ הביתכהש

 ך תינגרובה הרבחה לש ךוותה־ידומע םה ש״ייהו המדאה־חופת ,הנתוכה הז עודמ
 ךומנה אוה ,תאז בקע ,םריחמש םושמו ,הדובעה רעזמ שורד םרוציי ךרוצלש םושמ

 רבדה אב אמש י הבירצה םומיסקמ תא עבוק ריחמה םומינימ הז עודמ .רתויב

 םושמ ,םהב המולגה תוליעומה םושמ ,הלא םירצומבש תערכמה תוליעומה םושמ

 ,םדא תרותב לעופה יכרצל רתויב ליעיה חרואב םימיאתמ םתויה תרותב םתוליעומ

 םירצומה ,ת ו ל ד ה לע תדסוימה הרבחבש םושמ םא יכ ,אל 7 לעופ תרותב םדאה ואלו

 .םינומהה יכרצל שמשל הרוכבה־תוכז ,םירבדה חרוכמ ,םהל ,רתויב םילדה

 .םיאמורה ויחל דאמ ברע ,דיהש ,חפולצל המודה ,ןתבערו ףרוט םי־גד *
** 0^21110110; 110118.111*2.1. 

 .סיסולופורקס .תוטולבה לש תפחש ןימ ***
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 המוש ,רתוי בר שומיש ינב םה םירקי תוחפה םירבדהש םושמ יכ ,התע ,רמול

 לשב ,ש״ייב ךכ־לכ ץופנה שומישה יכ רמול הז ירה - תלעותה ברימ םהב אהיש

 רמול הז ירה ?*ותוליע1מל רתויב תכתוחה החכוהה אוה ,ורוציי־תואצוה טועימ

 תא לבקל הז ירה ?רשבה ןמ ותואירבל םה םיפי המדאה־יחופת יכ ראטילורפל

 םע דהא הפ ,הרבח לע תוכז דמלל ,רבד לש ופוסב ,הז ירה ? םייקה םירבדה־בצמ

 .התוא ןיבהל אלב ,ן1דורפ רמ
 ויהי דוע אל הב רשא ,תודמעמה־ידוגיג ולדחי הב רשא ,אובל דיתעלש הרבחב

 רוצייה ןמז םא יכ ,רוצייהךמז םומינימ יפל דוע עבקיי אל שומישה ,תודמעמ

 םתוליעומ תגרד יפל עבקייש אוה אוה םינושה םירבדל שדקוי רשא יתרבחה

 .תיתרבחה
 ורוצייל שורדה הדובעה־ןמזש העשמ הנה ,ןודורפ רמ לש הזיתה לא רוזחנ םא

 עבקנה ,רצומ ותוא לש ןיפילחה־ךרע ,ותוליעומ תגרד תא אטבמ וניא רצומ לש

 ןוכנה סחיה תא עובקל ידכ םלועל וב אהי אל ,וב עקשומה הדובע,ד־ןמז יפל שארמ

 הלותש תועמשמ התואב ,תוילאנויצרופורפה סחי תא רמולכ ,שוקיבהו עצהה ןיב

 .וז העשב ן1דורפ רמ וב
 ־רופורפה סחי" תא הווהמ ורוציי תואצוה ריחמב והשלכ רצומ לש הריכמה אל

 הז רצומ לש ילאגויצרופורפה קלחה תא רמולכ ,שוקיבל עצהה ןיב "תוילאנויצ

 וזיאב ןרצייל םירומה םה ע צ ה■ ב ו שוקיבב תודונתה ? רוצייה תוללכב

 ןויכו ,הרוציי תואצוה תא רעצמל התרומת לבקל ידכ ,הנותנ הרוחס רצייל שי תומכ

 תוקלתסה לשו ןוהה תעקשה לש תדמתמ העונת תמייק ,ןה תוידימת ולא תודונתש

 .םינושה הישעתה יפנעמ ןוהה

 אקוד םילאטיפאקה םילצונמ ולאה תודונתה רועיש יפל קר
 ,תונושה תורוחסה רוציי םשל ,הזמ הלעמל אלו ,תשרדנה היצרופורפב
 םיחוורה ולעי ,םיריחמב הדיריה וא הילעה לשב .שוקיב שי ןהיבגל רשא
 וגוסיי וא וכשמיי ךכ לשבו ,םהלש תיללכה המרה יבגל ,הטמ ודרי וא ,הלעמ
 .הנשמ וא וז הדונת ,התע הז התסנתנ וב רשא דחוימה ףנעה ןמ םילאטיפאקה

 םה םיקפסואמ תורידס וזיאב חכווינ ,תולודגה םירעה יקושב ןנובתנ םא
 שוקיבה היהיו ,תשרדנה תומכב ,ץראל־ץוחמו ץראה ןמ ,םיכרצמ ינימ לכב
 אלב ,היסולכואב תודונתה יפל וא םעטה תוכופה יפל ,היהי רשאכ הנתשמ
 גלפומ רקוי אלו רתידועפושמ הקפסא תמחמ תויומתתסה תופוכת הנרצוויתש
 קלחמה ןורקיעה יכ תודוהל שי :שוקיבה תמועל הקפסאה טועימ תמחמ —

 תויצרופורפב קוידב ,םינושה הישעתה יפנע ןיב לאטיפאקה תא
 ׳מע /א ךרכ ,ודראקיר ׳ר) .ללכ ךרדב רעושמה ןמ בר וחוכ ,תותואנה
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 לבקל וילע ,הדובעה־ןמז יפל רזגנכ םירצומה ךרע תא לבקמ ןודורפ רמ םא
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 .ךרעה דדומל הדובעה תא השוע דבלב איה רשא הדיריהו הילעה תדונת תא םג

 .תננוכמ העונת םא יכ ,ןיעב ןנוכמה "תוילאנויצרופורפ םחי" ןיא

 ,"תוילאנויצרופורפ״ה לע רבדל אוה ןוכנה ןמ תועמשמ וזיאב וניאר התע הז

 ,ןמזה יפל הדידמה דציכ הארנ התע .הדובעה־ןמז יפל רזגנה ךרעה לש האצות לעכ

 לש קוחל תישענ ,"תוילאנויצרופורפ לש קוח" ןודורפ רמ ידי־לע הנוכמה הדידמ

 .תוילאנויצרופורפסיד
 הכ דע רצוי רשא תא תחא העשב רצייל תרשפאמה ,השדח האצמה לכ

 .קושב םייוצמה םיינאג1מ1,דה םירצומה לכ לש םריחמ תתחפהל האיבמ ,םייתעשב

 רכמנ ובש לוז חקימ ותואב םייתעש,ד־רצומ תא רוכמל ןרציי,ד תא תצלאמ תורחתה

 וכרע ויפל רשא קוחה תא תשמממ תורחתה .תחאה הדובע,*דדועש ירפ רצומה

 דדומ שמשמה הדובע,ד־ןמז .ורוצייל שורדה הדובעה־ןמז יפל רזגנ רצומ לש יסחיה

 .הדובעה ךרע לש דימתמה ותוחיפ קוחל ךכ ידי לע ךפוה ,ןיפילחה ךרעל

 םג םא יכ "דקושה תועיגמה תורוחס יבגל קר אל לוחי ךרעה־תוחיפ .רתוי רמאנ

 :ןלהלכ הנייצ רבכ ודראקיר ,וז הדבוע .המלש הנדס יבגלו ,רוציי,ד־ירישכמ יבגל

 לש םכרע הדמתהב תחופ תויביטקודורפה לש דימתמה הלודיג ידי לע
 .(59 ׳מע ,׳ב ךרכ) .ןכל םדוק ורצויש םירבדה ןמ המכ

 ןמז ד לע ןנוכמ הי ךרע" ותואב האור אוה .רתוי תכל־קיחרמ ידנומסיס

 .םי-ינרדומה רחסמבו הישעתבש תוריתסה לכ רוקמ תא ,הדובעה

 יפל ,ןורחא ןובשחב ,דימת עבקנ — ידנומסיס רמוא — ןיפילחה־ךרע
 הדובעה תומכ וז ןיאו :םושגה רבדה תא שוכרל ידכ השורדה הדובעה־תומכ
 םיעצמא חוכב ,התעמ תולעל אוה יושעש התוא אלא ,לעופב רבדה הלעש
 תעבקנ םלועל ,התוא דומאל רבדה השקיש ףא ,וז תומכו ?ילוא םיללכושמ
 שוקיבה בשוחמ וילעש סיסבה איה תורחתה ...תורחתה ידי־לע ,הנמאנ איה
 רבדה יכ ומצע לע ילוא דיעי ןושארה .הנוקה לש עצה,ד םג ןכו רכומה לש
 עוציבל רבדה ןתינ התעמש ריכי ינשה םא םלוא ,הדובע־ימי הרשעב ול הלע
 'יניי ׳םידדצה ינשל ךכל החכוה האיצממ תורחתה םא ,הדובע־ימי הנומשב
 ,ןבא .הדובע־ימי הנומש ידכ קושב וריחמ דמעויו רבדה ךרע םצמטצי
 ,ץפחנ אוה יכ — ,אוה ליעומ רבדה יכ עודי םיעדוי דחי םג םידדצה ינש

 אל ריחמה תעיבק ,ספא ;הריכמה תמייקתמ ,דתיה אל — וב ץפחה אלול יכ
 תאצוה ,267 ׳מע /ב ךרכ ,״רכו ,םינויע״) .תוליעומה לא רשק לכ הב רמתשנ

 .(לסורב

 ןמזה ךשמ ונניא ךרעה תא עבוקש המ יכ ,וז הדוקנב שיגדהל רבדה בושח

 ,רצוימ תויהל אוה יושע וב רשא ןמזה םומינימ םא יכ ,רבד רצוי וב רשא

 תמייק דוע אל יכ עגרל םכשפנב ורעש .הזה םומינימה תא הלגמש איה תורחתהו

 םשל שורדה הדובע,ד־םומינימ תא תולגל אוה ענמנה ןמ בוש ךכ בקעו תורחתה
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 שש ץפח לש ורוצייב עיקשהל היהי יד ןזא שחרתי המ * הרוחס לש הרוציי

 יאשרשמ השש יפ ותרומת עובתל ,ןודורפ רמ ירבדל ,יאכז תויהל ידכ הדובע־תועש
 .תחא העש ךשמב ץפח ותוא לש ורוציי לע עובתל עיקשמה

 — ,תוילאנויצרופורפסיד לש סחי ונל שי ,"תוילאנויצרופורפ" לש םחי תחת

 .םיער םאו םיבוט םא ,םיסחי םייקל ונא םירמוא ךא םא

 תמוש לש תחא האצות ,דחא דצ אלא וניא הדובעה לש דימתמה התוחיפ

 תובר תועפותו ףדוע־רוציי ,םיריחמב רתי־תרמאה .הדובעה־ןמז יפל םיכרצמה

 .הז המוש חרוא יפל וראבתי ,הישעתב היכראנא לש תורחא

 ךיוויג ותוא ,רעצמל ,אוה דילומ םאה ,ךרעל דדומ שמשמה הדובעה־ןמז םלוא
 י ןו־זורפ רמל ךכ־לכ םסוקה ,םירצומב ילאנויצרופורפ

 ,םירצומה םלוע לע ויתובקעב טלתשמ ותוינוגדח לכב ןילופונומה ,אוה ךופהנ

 הישעת־יפנע קר .רוצייה־יעצמא לע ,לכה לש םתעידילו םהיניעל ,טלתשמ אוהש םשכ

 התאצות .רתויב הריהמ תומדקתה םדקתהל םדי לאל שי ,הנתוכה־תישעת ןוגכ ,םירופס

 לוחת ,לשמ ךרד ,הנתוכה־תשורח לש הירצומב יכ איה וז תומדקתה לש תיעבטה

 ןתשפה ריחמ לע — דרי הנתוכה ריחמש הדימב ,םרב ;הריהמ םיריחמ־תדירי

 .ןתשפה קחדנ הז חרואב .ןתשפה תחת אובת הנתוכה ז זא שחרתי המ .סחיב ,תולעל

 .המק ,םירצומב ילאנויצרופורפה ןוויגה תחת ,הנה .טעמכ ,תינופצה הקירמא לכמ

 .הנתוכה תוכלמ

 םדא לש ויוואמ םא יתלב ,המואמ ז "תוילאנויצרופורפ־סחי" ותואמ רתונ המ

 היהי רשפאש ידכ תותואנ תויצרופורפב הנרצוית תורוחסה יכ היה ץפחש ןגוהמ

 םיפורטנאליפה םינלכלכלו םיבוטה םיחרזאל םענ םלועמו זאמ .ןגוה ריחמב ןרכמל
 .וז המימת הלאשמ תולעהל

 :ןקזה ראבליגאובל רובידה־תושר תא אנ־ןתינ

 ,ינויצרופורפ דימת תויהל בייח — רמוא אוה — םיכרצמ לש םריחמ
 ידכ ,אתווצב םמייקל היושעה וזה המאתהה םא יכ םהיניב ןיאש ןויכ
 -תופילח הנה] ...ידדהא ,הזמ הז ודלוייו תע לכב םינתינ ויהיש
 דימתמ אשמו־עגמ אלא ,אופיא ,ונניא רשועהש ןויכ .[ןודורפ רמ לש דימתה
 שקבל םויא ןורוויע הז ירה ,רכו ,עוצקמל עוצקמ ןיבו םדאל םדא ןיב הז

 בקע אובי רשא ,הז ןיעכ אשמו־עגמ לש ונולדחב תלוז תולדה םרוג תא
 (נכ155?ז13410נ31x1 1■ 13. ת341!1-£ <565 ״011688€5*) .םיריחמב תויצרופורפה שוביש

 :ינרדומ ןלכלכ ירבדל םג ,התע ,ןיזאנ הבה

 ¬א נ ו י צ ר ו פ ו ר פ ה קוח אוה רוצייה לא ומשיל שי רשא ,דבכנ קוח
 תופיצר לע רומשל יושע דבלב אוה רשא ,(711013■״ 0£ ן>40קס141ס11) תויל
 ,תונוש תופוקתב וסינ תומואה לכ ...חטבומ תויהל ךירצ ךרעה־ןויווש ...ךרעה

 ."םיסכנה עבט לע הסמ"
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 תמייוסמ הדוקנ ידיל דע שממל ,תוירחסמ תולבגהו תובר תונקת תועצמאב
 םצעמ םדאב העובטה ,תויכונאה ספא ;הזה תוילאנויצרופורפה קוח תא
 ילאנויצרופורפ רוציי .הזה תונקתה רטשמ לכ תא שבשל ותעינה ,ותיירב
 הלכלכה עדמ לש המילשה תמאה תמשגה אוה (קזסקסנדבס^ס ק40(111011011)
 ,1840 ,ןודנול —3\41!!נ05ס11 : ?11ס01ק168 0£ ?01141031 £0סמסמ1ץ) .תיתרבחה

 .(170—195 ׳טע

 בורקמ הז תשמשמה ,שוקיבהו עצהה ןיב ,וז הנוכנ היצרופורפ .*?1114 7ז0]3

 התע התיהנ בוש .םייק רבד תויהמ רבכמ הז הלדח ,תובר הכ תולאשמל אשומ בוש

 רוצייה־יעצמא ןהבש תופוקתב םא יכ רשפאה רדגב התיה אל איה .ןשוימ והשמ

 תדלוה טע .תילכתב םילבגומ םימוחתב ודדונתה ןיפילחה■ ןהבש ,ויה םילבגומ

 ,חרכהמ רזגנ רוצייה לעו ,לטביהל וז הנוכנ היצרופורפ לע רזגנ הלודגה הישעתה

 לש ,ןואפק־רבשמ לש ,לפש לש ,תואג לש םילוגלג רובעל ,תודימתמ תתומת תרושב

 .האלה ןכו ,השדח תואג

 ,רוצייב הנוכנה תוילאנויצרופורפל רוזחל ,ידנומסיס תמגודכ ,םיצורה םתוא

 תויהל ידכ ירהש ,םיראנויצקאיר םנה ,הרבחה לש םייחכנה היתודוסי לע הרימש ךות
 .ורבע םימיבש היישעתה יאנת רתי לכ תא ריזחהל ףא תוצרל םהילע המוש ,םיינקסמ

 היה ?ולאכ בוריקב וא ,רוצייב תונוכנ תויצרופורפ םייקמ היהש רבדה והמ
 .הבירצה תובקעב דעצ דעצ ךלה רוצייה .ומידקהו עצהה לע טלש רשא שוקיבה הז

 הדימ־הנקב רצייל ,התושרב רשא םילכה םצע ידי־לע הסונאה ,הלודגה הישעתה

 עצהה ,שוקיבה תא םידקמ רוצייה .שוקיבל ןיתמהל הלוכי הניא בוש ,ךלוהו לדגה

 .שוקיבה לע קחוד

 היכראנאה ,םיילאודיווידניאה ןיפילחה דע תססובמה הישעתב ,תיחכנה הרבחב

 .המדיק לכל רוקמה םג ,תעב וב ,הנה ,הבר הכ הקוצמל רוקמה איה רשא ,רוצייב.

 :םיתשה ןמ תחא ,ןכ הנה

 רוצייה־יעצמאב תאז םעו ,ורבע תורודלש תונוכנה תויצרופורפב התא הצורש וא

 .דחי םג טסיפוטואו ראנויצקאיר ךנה יזאו ,ונתפוקת לש

 ,םיינרציה תוחוכה תא םייקל ידכ ,יזא :היכראנאה אלב המדיקב התא הצורש וא

 .םיילאודיווידניאה ןיפילחה תא שוטנ

 הנטקה הישעתה םע אלא דחא הנקב םילוע םניא םיילאודיווידניאה ןיפילחה

 הישעתה םע ףא וא ,"הנוכנה היצרופורפה" תאצות ,התאצות םעו ,ורבע תורודלש

 .הלש היכראנאהו הקוצמה תיוול לכו הלודגה

 איבמ התוא החסונה רמוא יווה ,הדובעה־ןמז יפל ךרעה תעיבק ,לכה תולככ

 יעדמה יוטיבה םא יכ הניא ,אובל דיתעל םישדח םייח תחפהל החסונכ ןודורפ רמ

 .",דוויז הנפ !םלועה ןמ הרבע הייורט״ :אוה ואולמב טפשמה *
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 הריהב החכוהב ודראקיר תאז חיכוהש יפכ ,תיחכנה הרבחה לש םיילכלכה םיסחיל

 .ןודורפ רמ ינפל בר ןמז ,הצורחו
 דןודורפ רמ לש ,רעצמל אוה ,וז החסונ לש "יניוושה" המושיי םאה ךא

 םישנאה לכ תא ךופהל ,הרבחה תא ןקתל ותעד ןתנש ןושארה היה אוה םאה

 םנמואה י הדובע לש תווש תויומכ םהיניב םיפילחמה ,םייעצמא־יתלב םידבועל

 הלכלכב העידי לכ םירסחה ,הלא תוירב — םיטסינומוקה תא תונגל יאכזה אוה־אוה

 רשא לע — ףדע־ןג תומולח םיאורה״ ,״םתולכסב םישקענה״ םישנא ,תינידמ

 •!ךויראטילורפה תייעבל ןורתפה״ תילגתב והומידקה אל

 יכ ונממ םלענ אל ,הילגנאב תינידמה הלכלכה תוחתפתהל טעמ ףא בורקה לכ

 ינויוושה המושיי תא ,תונוש תופוקתב ,ועיצה וז ץראב םיטסילאיצוסה לכ טעמכ

 הלכלכה" תא :ןודורפ רמל טטצל ונא םילוכי .ודראקיר תרות לש (יראטילאגא)
 1מ(41111־7 !״£> *66 ?ע1מ0גק165 :ןוםפמ1ת .ו תא ; 1822 ,1*082511:111 לש ״תינידמה

 ;0£ 1116 01811־1111111011 ס{ 1116 *¥621411, 111051 000800114)6 40 1111111211 1*3קק10658* 1824

 ,ילוכו ,ילוכו ,1'. 8. £8010085: ?13641021 !80121 2118 ?01141031 £0000017**, 1828

 רובידה תושר תא ןתינש ךכב קפתסנ ."ילוכו" ישודג םידומע העברא דועו

 :ןייוצמה ורוביחמ םיעבוק םיעטק איבנ ןלהל .יירב רמ ,ילגנא טסינומוקל

 תא ידמל םהילע ביחרנו ,£31נ0111,5 *¥101125 2118 £21)01115 £.6111687***, £038$ 1839

 ונא םירובסש םושמ תינש ,תפרצב טעמ ךא עודי יירב רמש םושמ תישאר ,רובידה

 .דיתעבו הווהב ,רבעב ןודורפ רמ ירוביחל חתפמה אצמנ םהב יכ

 לע חצמ־תפקתה ךורעל אוה ,תמאה לא וב עיגהל דיחיה יעצמאה
 לש ןאצומ אוה רשא רוקמה לא דימ ונינפ םישנ .םינושארה תונורקעה
 הרוצ לכ יכ אצמנ תישארה־תדוקנ לא ונתשגב ,ןכ הנה .ןמצע תולשממה
 — טלשה יחכנה יתרבחה רדסה ןמ אב ינידמו יתרבח לווע לכ יכ ,הלשממ לש
 <1116 0£ ,םויכ ,םייק אוהש יפכ ,ןיינקה דס1ממ

(4 6x1843תולוועל ,דעו םלועל ,ץק איבהל ידכ ,רשא ק1'0ק61י4ץ *5 24 ק1,6361ן 
 דממה ןמ תיחכנה הרבחה תא ךופהל המוש ,ונימי לש תוקוצמלו
 םקשנבו םפוג םהלש הדשב םינלכלכה תא ףוקתנ םא .תוחפטה דעו

 ם י ר א נ י ר ט ק ו ד ה ו מ י ז ו ה ה ש םילגר ול ןיאש טופטפה ןמ ענמינ ,םה
 תותימאה תא לבקל ונאמי אלו ושיחכי אל םא .תע-לכב ועימשהל םיתכנ
 ידיב הלעי אל ,םהיקמנה תא םיססבמ םה םהילעש ,םימכסומה תונורקעהו

 ,מע יירב) וזה ךרדב ונא םיעיגמ ןהילאש תונקסמה תא תוחדל םינלכלכה
 <14 !51*1)0111• .ךרע הקינעמש איה דבלב הדובעה .(41ד 17

 0 ־י•

 /׳םדא־יבב לש םרשואל עגונב הביב ףלאל היושעה ,רשועה תקולח תונורקע לע הריקח" *

 ."תיבידמדדלכלכו ישעמ רסומ" **
 ."ןהל םילעופה תנקתו םילעופה תוקוצמ" ***
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 רשא לכ לע תרערועמ יתלב תוכז םדא לכל *10116 ^111011 !>6840^5 ^*1110.,,)
 השוע אוה ןיא ,ולמע ירפ תא ,הז חרואב ול ותחקב .תנגוה הדובעב ודי גישת

 ...ותומכ תושעל ותלוז לכ לש ותוכז חפקמ אוה ןיא ןפש ;ותלוזל לווע לכ

 תחנזה בקע ורצונ ,ריכשו ןודא ,תותיחנו תונוילע תודוא~לע םיגשומה לב
 ןינקל ןוי ו ש.ד־ יא רדח םהיבקעב רשא םיינושארה תונורקעה

 יא םייוקי דוע לכ .(308 40 00080(}0604 1186 0£ 106(11131147 !10556551005)

 תודסומה תא עקעקלו הלאכ רשא םיגשומ שרשל רבדה רצביי ,הזה ןויושה
 איבהל אושה־תוקתב תוירב ןיידע םיקיזחמ הזה םויה דע .םהילע םיתתשומה
 ץק איבנש ידי־לע ,ונב טלוש אוהש יפכ ,עבטל דגונמה םירבד בצמל הנקת
 ;םייקתהל ןויושה־יאל םרוגל םיחינמ ונדועב ,םייקה ןויושה־יאל
 איה ןיאש ,אצוי־לעופ םא יכ םרוג הנניא הלשממה יכ חיכונ טעמ דוע םלוא

 ן ו י ו ש ה ־ י א לש ותאצות איה יכ ,תחא הלמבו — ,תרצונ םא יכ תרצוי
 ןיינקב ןויושה״יא יכו ,(1116 0££8ק!102 0£ 106(11131147 0£ ק055655!005) ןיינקב

 •(37־ו 36 ,33 ׳מע ,יירנ) .יחכנה יתרבחה רדסב דרפה־ילבל רושק
 קדצה םג םא יכ תונורתיה ברימ ודעב םירבדמש דבלב וז אל ןויושה רדס
 ־תדוקנ רשא ,תואצותה תרשרשב הצוחנ הילוח ,הילוח אוה םדא לכ ...ץורחה
 הדבועה ןמ הנה .גירא־לילג לש ורוצייב םשגתהל ילוא דיתעה ,ןויער האצומ
 לש ותדובע יכ קיסהל ןיא ,תונושה תויונמואל עגונב םיווש םניא ונימעטש
 דבל ,הנתי םלועל ,איצממה .ותלוז תדובעמ רתוי בוט רכשל היואר הז
 ןורשכל םתולגל םייושע ונאש הצרעהה־תותואמ ףא ,ףסכב קדוצ לומגתמ

 ...דבלב
 לכ יכ ץורחה קדצה עבות ,ןיפילחהו הדובעה לש םעבט םצע יפל
 .הווש םג םא יכ תידדה קר אל תלעותב וכזי ןיפילחב םיפתתשמה
 (6X01130261:5 311 51101118 £6 064 0017 1מ3£1((ן/£7, 601 11167 3601118 111(640156 66

 םהב תושעל םדאה־ינב ידיב שיש ,םירבד ינש ךא םימייק 6^11^ 66ס0£14468.)
 ,תקדוצ הטיש יפל ןיפילחה ושענ וניא .הדובעה־ירפו הדובעה :םה הלאו ,ןיפילח

 ־לוכה םרוציי־תואצו,ד יפל רזגנ תורוחסה יגוס לכ לש םכרע היה
 .םיווש םיכרעב םיפלחנ ויהי םלועל םיווש םיכרעו ;תול
 (6X0630265 0£ 5751603 1151"! 3 1£ 40616 30168 0ן>00, 1116 031116 0£ 311 21־11016$

31065(4 1031)0 308 ,1-08001100<! 0£ 0051 60111:6 166 67 86161-011068 66 400018 

(.4:21065 031!>6 -!£0 560018 3140375 6x063026 איצומ ,לשמ ךרד ,ןעבוכ םא 
 ח׳ננ םא) םילענ גוז תיישעב הזה ןמזכ איצומ רלדבסו ,עבוכ תיישעב םוי
 תורוחס םהיניב ופילחי םאו (הווש םכרע םהל םישמשמה םלגה־ירמוח יכ
 עבונה ןורתיה .דחאכ הוושו ידדה חוויר םיקיפמ םהש חווירה היהי ,ולא
 לכו ליאוה ,והנשמל דספה תווהל לולע וניא םידדצה ןמ דחא לכ יבגל ךכמ
 םיוושה םירמחב ושמתשה םהינשו ליאוהו הדובע לש הווש תומכ קפיס דחא
 — ,ד ח א עבוכ תרומת םילענ תוגוז י נ ש לביק ןעבוכה ול םלוא .םכרעב
 לש ןיפילח ןיפילחה ויהיש ירב - הנושארה ונתחנהל םאתהב ,תאז
 ןיפילחה לכב ןכ גהני םאו ;הדובע־םויב רלדנסה תא חפקי ןעבוכ,ד .קדצ־יא
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 ה דובע ־ת נ ש תוריפ ,דנש־תיצחמ תדובע דגמ ןעבוכה לבקי ,ולש
 לווע הווהמה ,וז ןיפילח־תטיש יפל תעה לב ובגהב הנה דע .ותלוז לש המלש
 לש ךרע תרומת המימת הגש תדובע ןוהה־לעבל ונתנ םילעופה :קהבומ
 (1110 \י/01־1^.111011 113^0 §1^011 1110 03ק1431154 1110 1^0111 0£ 3 1^11010 ,הבש״תיצחמ

 ינפמ אלו ,ןאכמו — ץ?*?, 1מ 0x^113^1§0 £01־ 1110 ^31110 0£ 01117 1131£ 3 70211)
 -יא עבנ ,םיטרפה לש םיילכשהו םייסיפה תוחוכה לש רעושמה ןויושה״יא
 הינקב ,םיריחמב שרפהה ,ןיפילחב ןויוושה־יא .ןוטלשבו רשועב ןויוושה
 -ילעב — ןוהה־ילעב וראשיי םלועלש יאנתב אלא םויק־ינב םניא ,הריכמבו
 ...םידבע לש דמעמ ,הלאו ,םינדור לש דמעמ ,הלא :םילעופ — םילעופהו ,ןוה
 םינתונ םניא שוכרה־ילעבו ןוהה-ילעב יכ רורב אופיא החיכומ וז הקסיע
 עובש ונממ וקיפה וללהש רשועה ןמ קלח ׳עובש לש הדובע תרומת ,לעופל
 ם ו ל כ ־ א ל ו ול םינתונ םה ןיא והשמ תרומתש רמוא יווה ,ןכל־םדוק
 ־הזהמ הנה ןוהה־לעבו לעופה ןיב הקסיעה ... (00411106 £06 80106(1008)
 ,םינפ־תשוב־אלל לזג אלא ,תוביסמ ןומהב ,איה ןיא ,לעופב !ותימאל םילותה

 ('!'!ןש (*׳11016 41־008004100 !11:1100011 (116 ]11־00! 1100־־ 1־ 3110! (116 .קוחה יפל יכ םא

 ס0]נ1(31184 15 3 0161־6 £31־66: 1( 18, 10 £301, 10 41100800(18 0£ 108(30068, 00 0(£161־

 .(50ר 49 ,48 ,45 'מע ,יירב) (£120 2 801־6£0ס6(1 (1100811 16821 1־081)617•)
 אל דוע לכ — לעופל דספה תויהל םלועל דדחי אל ןלבקה לש וחוויד
 לכ םיווש תויהל םייושע םניא ןיפילחהו !םיווש םידדצה ןיב ןיפילחה ויהי
 םינורחאה הלא ויחי דוע לכו ,םינרציילו ןוה־ילעבל תקלחנ הרבחה היהת דוע
 ...הזה למעה ןובשח לע חווירב םימטפתמ ויהי םינושארה וליאו ,םלמע לע

 וא וז לשממ־תרוצ וננוכת רשאכ וננוכ :רמואו ,ךישממ יירב רמ
 תוידדהה יכ רבדה ירב ...הווחאהו רסומה םשב ופיטת רשאכ ופיטה ...תרחא
 ,ןיפילחב ןויוושה־יא .ןיפילחב ןויוושה־יא םע דחא הנקב הלוע הניא
 .הפ לכב ונלכואה ,יומסה בייואה אוה ,םיניינקב ןויוושה־יאל רוקמ תרותב
11131117)1110 .1£03^113^0 11110(11131 0X0 0311; \^!101'0 11101־0 3.1־x151 1>10 ע0ס1ק1־סס11:ץ) 

 0X 0£^113^1§08ג 35 1>0111§ 1110 031130 0£ 1110(1113111:7 0£ £>08508510118, 15 4110 5001־01:

 .(52ד 51 'מע ,יידכ) 0נב0מב7 41131: <10^0111־3 113.)

 וז אלש קיסהל ךמס יל תשמשמ התילכתו הרבחה תרטמ לע תעדה ןתמ
 ,ןיפילח תושעל ולכויש ךכ ידיל עיגהלו ,דובעל םדאה־ינב לכ לעש דבלב
 ,ןכ לע רתי .םהל םיוושה םיכרעב ןיפילח־ינב תויהל םיווש םיכרע לע יכ אלא
 רזגיי ךרעהש המוש ,והנשמל דספה תויהל ךירצ וניא דחא לש וחוורו ליאוה
 לש וחוויד ,םייקה יתרבחה רטשמב יכ וניאר האר םלוא .רוצייהדוואצוה יפ־לע
 וז האצות יכ — לעופה לש ודספה היהי םלועל רישעה שיאהו ןוה־לעב
 ,רישעה ידסחל לילכ רוסמ תויהל ףיסוי ןויבאה יכו ,איה ענמנ־יתלב חרכה
 ןויוושה־יא םייקתהל ףיסוי דוע לכ ,תמייקה לשממה־תרוצ היהת רשא היהת

 יתרבח רטשמ ידי־לע אלא חטבויש רשפא יא ןיפילחב ןויוושהו ,ןיפילחב
 ,הגרדהב ,ריבעהל דיתע ןיפילחב ןויוושה ...הדובעה תוילאסרבינואב ריכי רשא

 .םידבועה דמעמ ידיל םייחכונה ןוהה־ילעב לש םהידימ םיסכנה תא
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 םיגרצייה ופיסוי ,ףקות־דב היהי ןיפילחב ןויווש־יא לש הז רדס דוע לכ
 וליפא ,םויכ םנה רשאכ ,הפייעל הדובע יסומע ,םירוב ,םינויבא תויהל
 ינללוכ יוניש קר ...ם י י ת ל ש מ מ ה ם י ל ט ה ה ו םיסמה לכ ולטובי

 הז םירבד בצמ ןקתל וב אהי ,ןיפילחבו הדובעב ןודש תגהנה ,רדסה לש
 תושעל םא יכ םינרצייה לע ןיא .יתימא תויוכז־ןויוש םדאה־ינבל חיטבהלו
 םהילבכו — ץמאמה השעיי םה םתלצה ןעמל ,םה םדיימ יכ המושו — ,ץמאמ
 זזעטומ ןכ ,אוה העטומ ינידמה ןויוושה — הרטמ תרותב ...דעל וקתניי
 (^.5 311 011(1, 4110 {)01141031 0({1131147 15 41101־0 3 £311111־0, 33 .יעצמא תרלתב אלה

 3 11103115, 3130, 14 18 41101־0 3 £311111־0.)

 דספה תווהל יושע וניא דחא לש וחוויד ,ןיפילחב ןויווש שיש העשב
 הדובע לש הטושפ הרבעה אלא םניא בוש ןיפילח לכ ,ןפש :והנשמל
 ןויווש לע תתשומה יתרבח רדסב ,ןכ הנה .ןברק לכ םיעבות םניאו ,רשועו
 !ויתונוכסח תועצמאב ,רשוע ידיל עיגהל ןרצייה ןיידע יושע ,ןיפילחה
 תושעל לכוי אוה .אוה ותדובע ירפ רבצה אלא היהי אל בוש ורשוע םלוא
 תויהל םדא ףיסוי יכ ענמנה־ןמ םרב !ותלוזל ותיתל וא )רשעב ןיפילח
 ןיפילחה ןויווש לשב .דובעל לדחיש רחאל ,טעמ ךורא קרפ ךשמ רישע
 ,ומצע חוכמ )תוברתהו ותושדחתה רשוכ — יחכנה ורשוכ תא רשועה חפקמ

 ןפש !הכירצה רוציל הדיתעש ללחה תא אלמל הז לכוי אל בוש :לוכיבכ
 םינכמש המ .םלועל דב)א לכאנה רשועה אצמיי ,הדובעה ידי־לע הברוי אל םא
 .םיוושה ןיפילחה רטשמב םייק היהי אל בוש תיבירו חוויר םויכ ונא
 תעיבקל שמשי תללוכה םתדובע םוכסו ,הוושב םלומגת ולבקי ץיפמהו ןרצייה

 .ןכרצה לש ודי־גשיהל אבוהו רצויש ץפה לש וכרע

 ¬ינוא ידיל איבהל ׳ועבט םצעמ ,אופיא ,ךירצ ןיפילחב ןויוושה ןורקע
 .(109*ו 94 ,89 ,88 ,67 ׳מע ,יירב) .הדובעה תוילסרב

 י ירב רמ ךישממ ,םזינומוקה דגנ םינלכלכה ירוערע תא )רתס רחאל
 .ןלהלכ

 ,ףותיש לש יתרבח רדס תחלצהל איבהל ידכ יפוא יונישב חרכה שי םא
 אלו םיאנתה אל יחכנה רטשמב ןיא ,ינש דצמ םא ;תמלשומה ותרוצב
 *ינב תא רישכהל ידכ ,הז יפוא יוניש ידיל עיגהל ידכ תויוצרה תוביסנה
 לע הקזח יכ ירב ,הנה ,וב םיצפח ונלוכ רשא ,רתוי בוט דמעמל םדאה
 שמומתו םזוית ןכ םא אלא ,םנהש יפכ ראשיהל ,רומג חרכהב ,םירבדה
 דיתעה רדסה ןכו יחכנה רדסה ןמ וב היהיש ךילהת — ,תיתרבח רבעמ־תפוקת
 הרבחה לכות וילא רשא רבעמ־בלש הזיא — ,(ףותישה רדס) אובל

 תבמ־לע ,הלש ןועגשה־ישעמ לכ לעו הלש הגלפהה־ישעמ לכ לע ,עיגהל
 יאנת ןה רשא תולוגסו תולעמ ,תולוגסו תולעמ תרישע ,ןמז רובעכ ,)בזעל

 .(134 ,מע ,יירב) .ףותישה רדסל ינויח

 ...רתויב הטושפה ותרוצב ףותיש םא יכ ךירצי אל ולוכ ךילהתה לכ
 םיכרעו ,רצומ לש ופרע ,תוביסנה לכב ,תועבוקה הנייהת רוצייה תואצוה
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 דובעי םהמ דחא רשא ,םישנא ינש .םיווש םיכרעב םלועל ופלחוי םיווש
 ?והער לומגת לפכ לבקי םהב ןושארה ,עובש־תיצחמ והנשמו םימת עובש
 אשיי וב דספהה :והער ןובשח לע דחאל ןתינ וניא םולשתה רת1מ ,ספא
 ףילחמ היהי םדא לכ .ןושארה םכש לע םינפ םושב לופיל דיתע וניא ,ןורחאה
 הרקמ םושבו ,ורכש ךרעכ םכרעש םיצפחב ,תישיא לבקי ותואש רכשה תא
 וא רחא שיאל דספה ,הישעת וא שיא ידי־לע גשויש חווירה הווהי אל
 ויחוורל דיחיה דדומה אהת טרפ לכ תדובע .רחא הישעת־ףנעל

 ...ודספהל וא
 תויומכ הנעבקת תויללכ (1כ03.נ!־<ג8 0£ 1ז21(16)רחסמ־תוכשל תועצמאב ...
 לא האוושהב ,ץפח לכ לש יסחיה וכרעו ,הכירצל םישרדנה םינושה םיצפחה
 ,(םינושה הדובעה־יפנעב םקיסעהל שיש םילעופה רפסמ) םיצפחה רתי
 הנישעית ולא תולועפ .תיתרבחה הקולחלו רוצייל עגונה לכ — ,רוציקה
 ...תיטרפ הרבח יכרצל םישרדנה םתואכ תולקבו רצק ןמזב המוא לש היכרצל
 וליפא ...יחכנה רטשמב ומכ תוליהקל תוחפשמה ,תוחפשמל וצבקתי םידיחיה
 .םירשימב לטובת אל ,איה העמגש לככ ,רפכבו ריעב םיסולכואה תקולח
 ,םויכ הנממ הנהנ אוהש יפכ ,ותוריחמ תונהיל ףיסוי טרפ לכ ,וז תודגאתהב
 ...ול האריי רשא שומיש ותוא וירבצהב תושעל ןכו ,ויניעב רשיכ רובצלו
 לודג רפסממ תבכרומה ,הלודג תוינמ־תרבח ,לוכיבכ ,היהת ונלש הרבחה
 תורציימ ,תולעופ ןלוכ רשא ,רתוי תונטק תוינמ־תורבח לש רועיש ןיא דע
 תוינמ־תרבח רדס ...רומגה ןויוושה תילכת דוסי לע ,ןהירצות תא תופילחמו
 ,םזינומוקל עיגהל ידכ ,תיחכנה הרבחל רותיודושעמ אלא וניאש ,ונלש שדחה

 םירצומב ישיאה ןיינקה תא הז דצב הז םייקיש חרואב ןנוכמה רדס אוה
 לכ לש ולרוג תא הל1תה רדס ,רוצייה־תוחוכב ףתושמה ןיינקה תאו
 עבטה םוקינעיש תונורתיה לכב הווש קלח ול ןתונו ,ולש ותוליעפב טרפ
 .אבהל םייוניש לע דוקשל תוינמה־־תרבח ידיב שי ןאכמ .הקינכטב המדיקהו

 .(199ד 194 ,168 ,162 ,160 ,158 ׳מע ,יירב)

 ףרחו ופא לע רשא ,יירב רמל תורופס םילמב תונעל םא יכ דוע ונל ןיא

 תוארמ קוחרה ,יירב רמש תאזל טרפ ,הדורפ רמ ילגר תא קחוד אצמנ ,וננוצר

 ול םיארנה םיעצמא ךא עיצמ ,תושונאה לש "הנורחאה הלמה" תא אטבמכ ומצע

 .יפותישה רטשמה לא תיחכנה הרבחה ןמ ,רבעמ־תפוקתל םימלוהכ
 והז .ןועמש לש הדובע־תעש דגנכ איה ןיפילח־תב ןבואר לש הדובע־תעש

 .יירב רמ לש ידוסיה ןושארה־דכשומה

 :שש ךא תויופצ ןועמשלו ,הדובע־תועש הרשע־םיתש תויופצ ןבוארל יכ חיננ

 .שש דגנב תועש שש לש ןיפילח אלא ןועמש םע תושעל אופיא לכוי אל ןבואר

 ? ולא תועש ששב השעי המ .הדובע־תועש שש לש הרתי ןבוארל היהת ךכמ האצותכ

 וא ;םניחב תועש שש דבוע אהיש רמוא יווה ,המואמ ןהב השעי אלש וא

 — תאז דוע וא .תונזאתה ללכל אובל ידכ תורתונה• תועשה שש ךשמ לטב בשיש

 תועשה שש תא ,םניח־תפסות ,ןועמשל ןתיש — ותושעל וידיב שי ןורחאה הז רבדו

 .ןהב תלעות ול ןיא רשא ,ולש

 דוועש ? ןועמש לשמ רתי ןבואר לש וחוויד אהי המ ,ןובשח לש ופוסב ,ןכ הבה

 ־קוביחב ךלהתהל היהי סונא :הרגפ־תועש אלא היהי אל וחוויר .ואל — הדובע

 הרבחה לע ברעת קר אל םיתלצעל וז השדח תוכזש ידכו .תועש שש ךשמב םידי

 יכו ׳תולצעב הרשא איש תא אצמת וז יכ המוש ,הידי לע ךרעות םג םא יכ השדחה

 .ריחמ לכב ןהמ ררחתשהל הילע רשא לזדבדוואלשלשכ הילע דבכת הדובעה

 הכזש ,ולא הרגפ־תועש תוחפל ול — ונטקנש המגודה לא רוזחנ םא — תאז דועו

 ליחתמ ןועמשש תעב הב ןכש ,אל ךא !ישממ חוויר ויה ,ןועמש יבגל ןבואר ןהב

 הכוז ןהבש תואצות ןתואל הרודסו הרידס הדובעב עיגמ אוה ,תועש שש ךא דבוע

 תורחת רצווית ,ןועמשב ואנקתי לכה .רתי־תדובעב ליחתמ אוהש ךכ ידי לע ןבואר

 .תולצע לש תורחת ,ןועמש לש ומוקמב תוכזל ידכ■

 ,ךרע־תוחיפ ,רתי־רוציי ?ונל ואיבה המ ,תווש הדובע־תויומכב ןיפילחה ,ןכבו

 םיאור ונאש יפכ ,םיילכלכ םיסחי — רוציקה ;הלטבא — ןהיתובקעבש רתי־תדובע

 .הדובעב תורחתל טרפ ,תיחכנה הרבחב םיננוכמ םתוא

 ,השדחה הרבחה תא ליצהל היושעה הלובחת דוע הנשי .ונא םיעוט .אל ךא

 הדובע,דרוועש שש ירפ תא ופגב לכאי ןבואר .ןועמשו־ןבואר לש הרבחה תא

 ןיא בוש ,רציי רשאב ןיפילח תושעל וילע ןיאש העשמ םלוא .ודיב הנרתוויתש

 לע תדסוימה הרבח תודוא־לע החנה התוא לכו ,ןיפילח תושעל תנמ־לע רצייל וילע

 הדבועה םצעב ותלצה אצמי ןיפילחה־ךויווש .קרפתת הדובעהדוקולחו ןיפילחה
 .ןוסביבור לש ובצמל ועיגי ןועמשו ןבואר :םייקתהל ופיסוי אל ןיפילחהש

 ויהי אל ,םייעצמא־יתלב םינרצי םנה הרבחב םירבחה לכ יכ םיחינמ םא ,ךכיפל

 שארמ םכסויש יאנתב אלא הדובע־תועש לש תווש תויומכב ןיפילח רשפאה רדגב

 היהי הזכ רשא םכסה םלוא ,ירמחה רוצייל ןשידקהל שי רשא תועשה רפסמ לע

 .םיישיאה ןיפילחה תלילש

 תרצותה תא אל ,אצומ־תדוקנכ טוקננ םא ,האצות התוא ידיל בוש עיגנ עגה

 ןירוח־ןב וניא ומצע ןבואר ,הלודגה הישעתב .רוצייה השעמ תא םא יכ ,תרצוימה

 םדי־ףותיש אלב םולכ אלו הניא ןבואר לש ותדובע ןכש ,ותדובע ןמז תא עובקל

 בטיה ריבסמ הז רבד .הנדסה תמייק םהילעש ןועמשו ןבואר לש םנימ יגב לכ לש

 .תועשה רשע קוחל םייטירבה םיגתשרחה וליגש תינשקעה תודגנתהה תא

 ,םידלילו םישנל הנתינש ,תועש יתשב הדובעב התחפה יכ ועדי םג וללה ועדי ןכש

 היישעתה עבטמ .םירגובה לש םתדובע ןמזב התחפה ןכרמכ רורגל ,דתיה הדיתע
 לש האצות אוה םויכש המ .לכה יבגל הווש היהי הדובעה־ןמז יכ אוה הלודגה

 סחיה תא וריסחת םא ,רחמ היהי ,םמצע ןיבל םילעופה ןיב תורחתהו לאטיפאקה
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 םיינרציה תוחוכה םוכס לש סחיה לע תתשומה םכסהל וינע ,לאטיפאקהו הדובעה ןיב
 .םימייקה םיכרצה םוכסל

 בוש ונירהו ,םיישיאה ןיפילחה לע ןידה תריזג אוה הזכ רשא םכסה םלוא
 .הנושארה ונתנקסמל םיעיגמ

 תופתתשמה תודובעב ןיפילח םא יכ ,םירצומ לש ןיפילח ןיא ,רבד לש ונורקעב

 תוחוכב ןיפילחה חרואב יולת םירצומב ןיפילחה חרוא ,ןכא .רוצייה השעמב

 ונש .רוצייה־תרוצל המיאתמ םירצומב ןיפילחהדורוצ ,רבד לש וללכב .םיינרציה

 ימי־ירבדב ונא םיאור ,ןכ־לע .ךכ בקע הנתשמ אצמית הינשהו — הנורחאה וז תא

 םימיאתמ םיישיאה ןיפילחה .םרוציי חרואל םאתנ םירצומה יפולח חרוא יכ הרבחה

 ,ןכבו .תודמעמה־ידוגינ םע דחא הנקב הלוע ומצע הזו ,םייוסמ רוציי־חרואל םג
 .תודמעמ ידוגינ ילב םיישיא ןיפילח ןיא

 ינגרוב םוש .ומצעמ רורבה ,הז רבדב ריכהל םיברסמ םנופצמב םיסינטסיא ,םרב

 רשא ,יחצנ קדצ לשו היגומראה לש סחי הז םידוגינ־סחיב הארי אלש ול רשפא־יא

 םייושע ,ינגרובה יבגל .ותלוז ןובשח לע תונורתי קיפהל םדא םוש ידיב ןתונ וניא

 םה הלא ודידל :םיידמעמה םידוגינה אלב ,םייקתהלו ףיסוהל םיישיאה ןיפילחה

 ,ינגרובה ומצעל ראתמש יפכ ,םיישיאה ןיפילחה .םהיניב רשק לכ אלל םירבד ינש
 .השעמל םיעצובמ םהש יפכ םיישיאה ןיפילחל תומדמ םה םיקוחר

 שקבמ ותואש ,לאידיא רשיה ינגרובה לש הילשאב האור יירב רמ

 תודוסימ םהב אוה אצומש לכ םהמ וקלסב ,םיישיאה ןיפילחה תא ורהטב .םישגהל אוה

 תושעל שקבמ אוהו ,"ינויווש" סחי אצמ יכ ושפנב המדמ והירה ,םידוגינה
 .הרבחב ותרדחהל

 הצור ותואש ,הז ן ק ת מ ־ ל א י ד י א ,הז ינויווש סחי יכ האור וניא יירב רמ

 ומ ךכ בקעו ,יחכנה םלועה לש האובב אלא וניא ומצע אוה ,םלועב גיהנהל היה
 .הפוימה הלצ אלא וניאש םיסב לע הרבחה תא ןנוכלו רוזחל תילכתב אוה ענמנה

 זחוצה־רוביע תויהמ קוחרה ,הז ףוג יכ ונא םיחכונ ,ףוג השענו רזוח לצהש לככ

 .ג הרבחה לש יחכגה הפוג והנה ,ולש ילאידיאה

 םתוזחל וספתנש ,םידיסחל יירב רמ לש הירואית,ד התכז ,התלוז הירואית לככ 1
 רדסוי הילגנאב תורחא תובר םירעבו סדיל ,דליפאש ןודנולב .םירבדה לש תינוציחה
 רחאל ,הלא םיקנש .("הדובע־יפילחל־קדצ־יקוש") 6<ןזגט121נ16-121ג011]:^(:1121186 1,223.1:8
 ,תוירבה יניעב םניח רס זאמ .תוריפחמ לגר־תוטישפ ידיל ועיגהש םפוס ,בר ןוה ועלבש
 תנשב .תאזה הרהזהה לא העש אל ןודורפ רמ יכ עודי) !ןודורפ רמ תעידיל :בוש ילבל
 םרטב דוע לגרה תא טשפ קנאבה םלוא ,ןיפילחל קנאב סיראפב םיקהל אוה ףא הסינ 1849
 (.א .פ — !תוטטומתהה תואצות לע תוסכל הדעונש תיטפשמ הלועפ החתפנ .יוארכ לעופ ליחתה

 ףרעה־תוילאנויצרופורפ קוח לש ומ-ושי .3

 ןוממה .א

 ."ונוניכ ידיל אב ןכרע רשא תונושארה תורוחסה םה ףסכהו בהזה"

 ידי־לע "."ןנוכמה ךרעה" לש םינושארה םימושייה םה ףסכהו בהזה ,ךכיפל

 תומכמ םתוא ורזגב םירצומה יכרע תא ןנוכמ ןודורפ רמש יפלו .ןודורפ רמ

 אוה ותושעל וילע היהש דיחיה רבדה יכ אצמנ ,םהב תעקשומה תיסחיה הדובעה

 ידי־לע םלועל וראבתי ףסכהו בהזה ךרעב ועראש םייונישה יכ חיכוהל

 .ךכ לע ותעד ןתונ וניא ןו־זורפ רמ .םרוציי םשל שורדה הדובעה־ןמזב םייונישה

 .ןוממ לעכ םהילע רבדמ אוה ,הרוחס תרותב ףסכהו בהזה לע רבדמ אוה ןיא

 בהזה תנוכת תא םחיימ אוהש ,הזב לולכ — ןאכ ישי ןויגה םא — ןויגהה לכ

 .ןכרעל דדומה אוה הדובעהךמז ןעבט יפלש תורוחס ןתוא לכל ןוממ שמשל ףסכהו

 .הז המלעה־השעמב ןודז רשאמ רתוי תומימת ןאכ שי ,ןכא

 והירה ,ורוציי םשל שורדה הדובעה־ךמז יפל דמאנ אוהש ןויכ ,ליעומ רצומ

 ,ףסכהו בהזה — ן1דורפ רמ זירכמ — ךכל היאר .ןיפילחב הלבק־רב םלועל

 ךרעה והז — ףסכהו בהזה ,ןכ םא .יל םייוצרה * ״תויפילח״ה יאנתב םיאצמנה

 רחביש היה רשפא־־יא .ן1דורפ רמ לש ונויער תומלגתה והז ,ןוניכ לש רמעמל עיגהש

 המ1שנה ,הרוחס שמשל םהל תעדונה הנוכתה דבל ,ףסכהו בהזה .רתוי תחלצומ המגוד
 ילאסרבינוא יעצמא םג שמשל םתנוכתמ ,הנה ,הדובעה־ךמז יפל ,התלוז הרוחס לככ

 לש םושיכ ףסכהו בהזה תא הארנ םא ,התעו .ןוממ לש — ונייהד ,ןיפילח לש

 יכ חיכוהלמ רתוי לקנ רבד ךל ןיא "דדובעהךמז ידי־לע "ןנוכמה ךרעה"

 יווה ,ןיפילח־תב םלועל אהת ,הדובעה־ןמז ידי־לע ןנוכי הכרעש הרוחס לכ

 .ןוממ — רמוא
 המ םוש לע ,ףסכו בהז .ןודורפ רמ לש ותבשחמב הלוע רתויב הטושפ הלאש

 ז "ןנוכמה ךרעה" סופיטל תויהל רתיה־תוכז םקלחב התלע

 ךוותמ תויהל ,תורקיה תוכתמל שומישה דיעוהש דחוימה דוקפיתה
 ,תוחונ תוחפב ^דרשע םתלוז הרוחס לכו ,הרוהט המכסומ אלא וניא ,רחסמב
 םיריכמ םינלכלכה :הז דיקפת אלמל ,תושממ לש הדימ התואב םלוא ,ילוא
 םעטה ,אופיא ,והמ .תחא המגודמ רתוי הז ןודינב איבהל רשפאו ,ךכב
 דציכו ,ןוממ הנשמשת ןעמל ,תוכתמל יללכ חרואב תנתינה ,תאזה הפדעהל

 ...1 תינידמה הלכלכב ול המוד ןיא רשא ,ףסכה לש הז םידוקפית־דוחיי רבסוי

 ,המוד ,הכותמש הרדיס ה תא רזחשל אוה רשפאה רדגב םאה ,ןכבו
 רבע ,׳א ךרכ) ז יתימאה ונורקעל ,ךב ידי לע ובישהלו ,ןוממה קתעוה
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 תייווה תא שארמ חינמ וו־חרפ רמ אצמנ רבכ ,ולא םילמב הלאשה תגצהב ,הנה

 יפכ ,ןיפילחב ,עודמ ,איה ומצעל גיצהל וילע היהש הנושארה הלאשה .ןוממה

 תריצי ידי־לע ,ןיפילהה־ךרע תא ,לוכיבכ ,* דיח1הל .דתיה המוש ,םויכ םיננוכמ םהש

 ןוממה סחי עודמ .יתרבח םחי אוה ןוממה ,רבד וניא ןוממה .ןיפילחל דחוימ ךוותמ

 רמ היה וליא ך רכו ,הדובעהדוקולח ןוגכ ,ותלוז ילכלכ םחי לככ ,רוציי־סחי והנה

 הזיא ,ללכה־ןמ־אצוי הזיא תועמב האור היה אל ,הזה סחיה לע בטיה דמוע ןודורפ

 •האצמל שי רשא הרדיס ךותמ וא העודי־יא הרדיס וזיא ךותמ קתונש רבא

 הרושק איה וזכש תרותבו ,הילוח והנה .דז םחי יכ תעדל חכונ היה אוה ,אברדא

 "חרואל םיאתמ הז םחי יכ חכונ היה ןכ ,םיסחיה רתי תולשלתשה לכ לא קודה רשק

 ו ומורפ רמ השוע המ .םיישיאה ןיפילחה ןמ רתוי אלו תוחפ אל ,םייוסמ רוציי

 רחאל ,ותושעל תנמ־לע ,יחכנה רוצייה־חרוא ללכמ ןוממה תא קיתמ אוה הנושארב

 .האצמלו רוזחל שיש הרדיס לש ,תינוימד הרדיס לש ןושאר רבא ,ןכמ

 בוש ,ןוממב ךרוצב רמולכ ,ןיפילח לש דחוימ יעצמאב ךרוצב םיריכמש העשמ

 לכל רשאמ רתוי ףסכלו בהזל דעוה הז דחוימ דוקפית עודמ ראבל אלא ךירצ ןיא

 תולשלתשה ידי־לע תראבתמ הניא בושו ,איה תינשמ וז הלאש .םתלוז הרוחס

 תרותב ,ףסכבו בהזב תועובטה תוילוגסה תונוכתה ידי־לע םא יכ ,רוציי,ד־יסחי

 םדאה תכלממל ץוחמ לא וצרפ" ,הז הרקמב ,םינלכלכה ,ךכל םאתהב ,םא .רמוח
 לבוקש יפכ ,"רכו ,הירוטסיהב ,הקינאכימב ,הקיסיפב וקסעתה םה םא ,םהלש

 הנניא בוש היינמה .ותושעל םהילע היהש תא אלא ושע אל ירה ,ןודורפ רמ םהילע

 .תינידמה הלכלכה םוחתמ

 הז ירה ,ןיבה אלו האר אל — ןודורפ רמ רמוא — םינלכלכה ןמ שיאש המ
 .ןהל תעדונה תאזה תוכזב תורקיה תוכתמה תא הכיזש ילכלכה םעטה

 — הז אוה הרקמ אלו — ,והניבה אלו וילע דמע אל שיאש ילכלכה םעטה

 .םיאבה תורודל וליחנהו וניבה ,וילע דמע ןודורפ רמ
 ףסכהו בהזה ,תורוחסה לכמ יב אוה ,וב חיגשה אל שיא רשא רבדה ,ןכא
 בהזה ,תילאכראירטאפה הפוקתב .ןוניכ ללכל אב ןכרע רשא תונושארה ןה
 לש תרכינ המגמ ךות םלוא ,םיליטמב םיפלחנו רחוסל םירבוע ןיידע ףסכהו
 םיעבוטו םדי םהילע םימש םיטילשה טעמ טעמ .תטלוב תופידעבו הטילש
 רמוא יווה ,תועמה תודלונ תאז םיטילש־תשדק״ד חוכמו :םהלש הקנפשוג םהב
 דרע הב רמשנ ,רחסמה יעוזעז לכ ףא לע רשא ,התוא ,העידיה ׳הב הרוחסה

 וק ...םולשת לכ רובעב לבקתהל הפי החוכ רשאו םייוסמ ילאנויצרופורפ
 םהיתולוגסל תודותש — רזוח ינא תאז לעו — ךכמ אב ףסכהו בהזה לש דוחייה
 ושבכ ,תירוביצה תושרה תוברעתהל לכל לעמו םרוציי־ישקל ,תויתכתמה

 .תויטנאתבאו *־ ןועביק ,םדקמו זאמ ,תורוחס תרותב ,וללה םהל

 .היצזילאודיווידניא ג1,דנל •
 .עובקה תנוכת — ןועבק **
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 ,ןוניכ ללכל עיגה ןכרעש תונושארה ןה ףסכהו בהזה ,תורוחסה לכמ יכ רפאל

 ידיל ועיגהש תונושארה ןה ףסכהו בהזה יכ - ליעל רומאה לכ רחאל - ,ונייהד

 התואש התימאה וז ,הנה ,ןודורפ רמ לש הלודגה ותילגת וז ,הנה ,ןוממ לש דמעמ

 .וינפל שיא הליג אל
 ןמז רשא תורוחס ןה ףסכהו בהזה יכ רמאל ומורפ רמ הצר ,ולא םילמב ,םא

 ןכומ אוהש תורעשהה תחא בוש וז אהת ,ןתלוז לכ לשמ רתוי םדקה היה עודי ןרוציי

 ,וז תילכראירטאפ תונעדיב תולתיהל ונרמא וליא .ויארוק תא ןהב לומגל ןמוזמו

 ־םינושאר םירצומ לש םרוציי םשל שרדנה ןמזה יכ ,ומורפ רמל ,ול םירמוא ונייה

 לש תיסאלקה תשקה לע םילחומ ונא .הנושאר עודי היה ,רכו ,לזרב ןוגכ ,ךרוצל

 .תימס םדא
 לש ונוגיב תודוא־לע רבדל ןודורפ רמ ןיידע לוכי דציכ ,הלא לכ רחאל ,םרב

 שורדה ןמזה ידי־לע אל ןנוכמ אוה ז ודבל ןנוכמ וניא םלועל ךרעש העשב ,ךרע

 םרצייל ןתינ רשא םירצומה רתי לכ רועישל סחיב םא יכ ,דבלב ולש ורוציי םשל

 ,םנוניכ תא בייחמ ףסכהו בהזה לש ךרעה ןוניכ ,ןכ הנה .ןמז־קרפ ותוא ךשמב

 .םירחא םירצומ ןומה לש ,ןותנ רבכ ולוכש ,(םכרע ןוניכ)

 יכ ,"ןנוכמ ךרע" לש דמעמל ,ףסכבו בהזב ,אופיא ,העיגהש איה הרוחסה אל

 .ןוממ ל% דמעמל ,ףסכבו בהזב ,עיגהש אוה ,ןמורפ רמ לש "ןנוכמה ךרעה" םא

 רמ יפל רשא ,םיילכלכ םימעט םתוא ,רתוי בורקמ ,התע ,ןחבנ הבה

 ,םירצומה רתי לכמ םדקה ,ןוממ תלעמל םתולע,ד ןורתיב ףסכהו בהזה תא וכיז ןודורפ

 .םכרע ןוניכל תודוה

 ,"תילכראירטאפה הפוקתב" רבכ "תטלובה הפדעהה" םה הלא םיילכלכ םימעט

 םינתונ םהש ןויכ ,ישוקה תא םיריבגמה ,הדבועה םצע לע ןיפיקע־ירוביד ראשו

 ראבל ידכ ,םאיבמו ףיסומ ןודורפ רמש םיעוריאה תא םתוברהב ,םינפ־בור הדבועב

 הנה .לוכיבכ ,םיילכלכה םימעטה לכ תא ןיידע הצימ אל ןודורפ רמ .הדבועה תא

 :וינפב דומעל ןיאש ,הלענ ףקות לעב דחא

 לע םדי םימש םיטילשה :תועמה תודלונ םיטילש,ד־תשדקה חוכמ ,ןכא
 .םהלש אקנפשוג םהב םיעבוטו ףסכהו בהזה

 הלכלכב ןוילע םעט ,ןודורפ רמ יניעב ,אוה םיטילשה לש בוטה־םנוצר ,ןכ הנה

 !תינידמה
 זאמ יכ ונממ םלעייש ידכ הירוטסיהב תועידי לכ רסח םדא אהיש המוש ,ןכא

 .קוח םהל וביתכהש םה אלו םיילכלכה םיאנתל םיפופכ ויהש םה םיטילשה םלועמו

 תא םילמב תחסנמ ,תאטבמ אלא הניא ,תיחרזאה ןיבו תינידמה ןיב ,הקיחתה

 .םיילכלכה םיסחיה ןוטלש

 ןיפילח־יעצמא םתושעל ידכ ףסכהו בהזה לע ודי חינהש אוה טילשה םאה
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 םיילאסרבינואה ןיפילחה־יעצמא אמש וא ,ותקנפשוג םהילע ועיבטהב ,םיילאסרבינוא
 םהל תתלו ולש הקנפשוג םהב עיבטהל וצלאל ,טילשב םדי ,רתיהש םה הלאה

 ? תינידמ השדקה
 דובטימ םא יכ ,ויחע־עבטימ וניא ,ףסכל םינתונ רשאו ונתנ רשא עבטימה

 יכ הפי םחוכ ןיא ,ןודורפ רמ רבדמ ןהילעש ,תויטנאתבאהו ןועבקה הלקשמ

 לש ליטמב וב שי יתכתמ רמוח המכ ןייצמ הז ןחובו ,תועמה * ןחוב יבגל םא

 .תועבטמל עבטומש ףסכ

 אוהש רשיה־לכשב ,ראטלוו רמוא — ,ףסכ קראמ לש ימינפה ךרעה
 לקשמה .תויקנוא הנומש תב הרביל תיצחמ ,ףסכ לש קראמ אוה — וב ןייטצמ
 ותטיש" :ראטלוו) הזה ימינפה ךרעה תא םיווהמה דבלב םה ןחובהו

 .**("אול לש

 ־גייא .תדמוע הניעב ,ףסכ תיקנואו בהז תיקנוא לש ןייווש המ הלאשה ,ספא

 וניא ןיידע ,"יקנ רמצ" :רוציידת אשונה ,"ראבלוק ןארג" תונחה לש רימשאק

 .רמצה לש ויווש המ םיעדוי ונניא ןיידע .רימשאקה יווש תא ונדמלל יושע

 הרבילב בריע — ןודורפ רמ רמוא — תפרצ ךלמ■ ,***ןושארה פיליפ
 ודיבש רחאמ יכ ותומדב ,םיגיס לש שילש םונגאמ סולראק לש "***תירוטה
 רחוס לכ השעמכ תושעל אוה לוכי ,תועבטמ תעיבטל ןילופונומה דבלב
 (314'^0מ) ר,ביע ותיא ׳םצעב ,והמ .םייוסמ רצומל ןילופונומה וידיבש

 ל !וירחא םיאבהו פיליפ תא ךכ״־לכ םינגמ וללגבש תועמ
 ,רתויב העטומ םלוא ,תירחסמה ׳דרגישה תניחבמ ,דואמ דע ןוכנ לוקישה
 רעש תא םיתסנמ שוקיבהו עצה,דש רחאמ יכ ,אוהו ,הלכלכ,ד־עדמ תניחבמ
 ידי־לע ןיבו תיתוכאלמ תורידנ תריצי ידי־לע ןיב ,רבדה ןתינ ,םיכרעה
 ,םירבדה ךרע תא ךכמ האצותכו ,דמואה תא רימאהל ,רוצייה לע תוטלתשה
 ,הטיחה יבגל ןוכנ אוהש םשכ ,ףסכהו בהזה יבגל אוה ןובנ הז ןינע יכו
 ודרי ,פיליפ לש ותימרת■ לע דשח בנוג ךא ,ןכ-יפ־לע־ףא .קבטהו ןמשה ,ןייה
 חיוורי יכ המיד רשא תא ךכ בקע דיספה אוהו הוושה ןכרע ידכ ויתועמ

 .הז גוסמ תונויסנה לכ בקע עריא שממ הזה רבדכ .ויניתנ ןובשח לע

 .161118611311;11*1-6; 11060688 ;ר,־ווט,־ז תגרד !ןהיגיס תמועל ,תועבטמב ,הרקיה תכתמה רועיש ־

 לש טנמאלרפה תודלות" - מ;5{01ז6 30 ?36160160(: 36 ?31-15 (1767) ;ורפס ךותמ ״*
 ."סיראפ -

 .(1108 1052) .ודד ירנ״ד ןב ,ודד פיליפ ***
 תויתפרצה תועבטמה וניוצ הז םשב .(רוט ריעה לש - ,סיזנאנורוט :תימור) תירוט •״־
 תוחפ היה םייווש .םתנוכתמכ ועבטנש םתוא ןכו ,גוחוודז האמל דע ,רוט ריעב ועבטנש

 (.רכו ,םיזיראפ הרביל,ד ןוגכ) סיראפב ועבטנש ,ןהל תוליבקמה תועבטמה ןמ 25%*ג
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 םיגיס תתל ותעדב לקוש טילשה םאש םימעפ המכו המכ רבדה חכוה ,תישאר

 והירה ,הנושארה העיבטב תחא םעפ חיוורהש תא .ךכב דיספמה אוה אוה ברועמב
 .רכו ,םיסמ תרוצב וילא תורזוח תופייוזמה תועמהש םימעפה רפסמכ ודיספמ

 ןכש בוז דספה ינפמ רתוי וא תוחפ רמשיהל וליכשה וירחא םיאבהו פיליפ םרב

 הדוקפ איצוהלמ רתוי ףוחד רבד ואר אל ,רוזחמל תופייוזמה תועמה וסנכוהש םע

 .הנשיה תנוכתמה יפל ,תועבטמה לש תללוכ הכתהל

 ויה זא יכ ,ןודורפ רמ ירוקישכ לקוש ודד פיליפ היה תמאב וליא ,ךדיאמו

 ןו־זורפ רמ אלו ודד פיליפ אל ."תירחסמ טבמ־תדוקנמ" םיעטומ פיליפ לש וילוקיש

 רשפאש םשכ רוביעל ןתינ בהזה דרע יכ ומידש העשב ,םירחוס־ןורשכ וליג אל

 סחיה ידי־לע עבקנ םכרעש דחאה םעטה לשב תאזו ,התלוז הרוחס לכב ןכ תושעל

 .שוקיבהו עצהה ןיבש

 ׳הטיח לש םיאס יתש אבהל בשחית הטיח תאס יכ פיליפ ךלמה הוויצ וליא

 ודמעש תוירבה לכ תא ,תוטנארה־ילעב לכ תא היה המרמ .לכונ אוה היה זא יכ

 קר — םיאס האמ תחת ,םילבקמ הלא ויה ויטעבו ,הטיח לש םיאס האמ לבקל

 םא יכ םלשל וילע אהי אל בוש ? םיאס האמ בח ךלמה יכ םכשפנב ומד .םישימח

 .םישימחמ הלעמל םייווש ויהי אל םלועל ולא םיאמ האמ ,רחסמב םרב .םישימח

 ,תשקובמה ןיבו תעצומה ןיב ,הטיחה תומכ .ופוג רבדה תא הנשמ וניא םשה ־יוניש

 עצה,ד ןיב סחיהש רחאמ ,ןכ הנה .דבלב םשה יוניש בקע לדגת אלו ןטקת אל

 ישממ יוניש לכ לוחי אל הנח ,םש־יוניש ותוא ףא לע "דיהשכ אוה םג היהי שוקיבהו

 עצהב רבודמה ןיא ,םירבד לש שוקיבהו עצהה לע םירבדמש העשב .הטיחה ריחמב

 וילע רמואש יפכ ,ףסכו בהז השוע היה אל ודד פיליפ .םירבדה םש לש שוקיבו

 רימשאקכ םכלש םיתפרצה רימשאק־יגירא תא ועיצה .תועמל םש ןתונ םא יכ ,ןודורפ

 ׳לפנה עדוויישמ םלוא ,םינש וא דחא הנוק תונוהל וחילצתש ןכתיי *היסא לש

 .םיתפרצה םירימשאקה ריחמ ידכ ,םכלש םימודמה היסא־ירימשאק ריחמ דרי

 תא תונוהל ודד פיליפ ךלמה ידיב היה אל ,ףסכהו בהזה לע תבזוכ תיות ותולתב

 תא המרמ היח אוה ,ותלוז ינוונח לככ .לכנה רבד עדונ אל דוע לכ אלא תוירבה

 םדקומב .הברה ךשמייש היה רשפא־יא הז רבד :בזוכ הרוחס * ךויאב ויתוחוקל

 רמ שקיבש המ והז יכה .רחסמה יקוח תרמוח וב לוחתש היה המוש רחואמב וא

 ,דמו .רחסמה ןמ אלו ,טילשה ןמ אובי ףסכה ךרע וירבדל .ואל ?חיכוהל ןודורפ

 קראמש טילש הווצי יכ .טילשה ןמ אוה טילש רחסמה יכ ז השעמל ,חיכומ אוה

 םייווש ןיא םיקראמ ינש םתואש רחסמה ךדמלי םלועל ,םיקראמ ינש התעמ אהי

 .םינפלמ דחא קראמ םא יכ

 .זעלב "דיצאקיפילאווק !תוכיאה רואית — ךורא
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 תומכמ רזגנה ךרעה תייעבב דחא דעצ ידכ ונמדקתה אל הלא לכמ ,ספא

 תויהל ורזחש ,םיקראמ ינש םתוא םא ונתעדב רומגל ונילע לטינ ןיידע .הדובעה

 ? שוקיבהו עצהה קוחמ וא רוצייה תואצוהמ םירזגנ ,םינפלמ דחא קראמ

 :דישמפ ןודורפ

 ליפכהל ךלמה ידיב היה ,תועמה תא רבעל תחת ,וליאש בושחל שי וליפא
 ידכ דימ דרוי ףסכהו בהזה לש ןיפילחה־ךרע היה זא יכ ,ןהלש הסמה תא

 .לקשמ־יווישו תוילאנויצר)פ1רפ תביס התוא םושמ — בוש ,ותיצחמ

 איהש ירה ,איה הנוכנ ,םירחא םינלכלכלו ןו־זורפ רמל תפתושמה ,וז הפקשה םא

 ־אנויצר1פורפה לע רקיע־לכ אלו ,שוקיבהו עצהה תנשמ ,םתנשמ תקדצ לע החיכומ

 הסמה לפכב תעקשומה הדובעה תומכ יהת רשא יהת ,ןכש .ןודורפ רמ לש תויל

 וניעב ראשיי םהל שוקיבהש רחאמ ,ותיצחמ ידכ לופי הכרע ,ףסכהו בהזה לש

 ־אנויצר1פ1רפה קוח םעפה ףלחתנ הרקמ ךרד אמש וא .לפכוי עצהה וליאו
 הנוכנ תוילאנ1יצרופ1רפ התוא ?ךכ־לכ וב לזלוזש שוקיבהו עצהה קוחב ,תויל

 הכ תורומתו םיפוריצ ,םייונישל תנתינ ףא ,השימג הכ תמאב הנה ן׳ודורפ רמ לש

 .שוקיבהו עצהה לש סחיה לא ,החא םעפ ,םיאתהל ףא הלולע איהש ,םיבר

 ,"תוכזב רעצמל - השעמל אל םא ,(דימת)ןיפילח־תב איה הרוחס לכ״ יכ חיגהל

 .הזה דיקפתב ריכהל אל הז ירה — ,ףסכהו בהזה םיאלממש דיקפתה ךמס לע

 ןיפילח ינב (דימת) םנהש םושמ ,תוכזב ןיפילח ינב (דימת) םנה ףסכהו בהזה

 יעצמאל קוקז ,יחכנה רוצייה ןוגריאש םושמ ,השעמל ןיפילח־ינב םהירהו ,השעמל

 .השעמב תימשרה הרכהה אלא וניא קוחה .ןיפילח לש ילאסרבינוא

 הרחבנ אל ,ןוניכ לש דמעמל עיגהש ךרעה םושיכ ףסכה תמגוד יכ וניאר האר

 חיכוהל ידכ רמולכ ,ולש תויפילחה תנשמ תא בינגהל ידכ אלא ןודורפ רמ ידי־לע

 .ןוממ לש דמעמ ידיל עיגתש המוש ,הרוציי תואצוה יפל המושגה הרוחס לכ יכ

 םידיחיה םה ,ןוממ תרותב ,ףסכהו בהזה אקודש ןורסחה ילמלא הפיו בוט היה הז לכ

 ידכ דע אוה ןוכנ ,דז רבדו ;םרוציי תואצוהמ םירזגנ םניאש ,תורוחסה ללכ ךותמ

 יכרצ ןיב םייוסמ םחי רמשייש ןמז לכ .ריינב ,רוזחמב ,ףלחיהל םייושע וללהש ךכ

 הניטאלפ ,בהז ,ריינ לש תועמ תועמה הנייהתו ,תועבטומה תועמה תומכו רוזחמה

 (רוצייה־תואצוה) טולה ךרעה ןיב היצרופורפ תרימש לע רבדל ןיא ,תשוחנ וא

 ,ןתלוז הרוחס לככ תועמה תורזגנ ,ימואלניבה רחסב ,ןכא .תועמה לש בוקנה ךרעהו

 םנה ימואלניבה רחסמב םיכלהמה ףסכהו בהזה .תאז םג שי םלוא .הדובעה־ןמז יפל

 הז יפוא םידבאמ וללה רמולכ ,תועמ תרותב אלו ,םירצומ תרותב ןיפילח־יעצמא

 תא ,ןודורפ רמ יבגל ,םיווהמה ,"םיטילש־תשדקה" לש ,"תויטנאתבאו ןוענק" לש

 לכ תא וססב רחאלש ,וז התימא ןיבהל ךכ־לכ ביטיה ודראקיר .ילוגסה םייפוא

 :יכ ונייצ רחאלו ,הדובעהךמז יפל רזגנה ךרעה לע ותטיש
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 אלא ךרע םהל ןיא ,תורוחסה רתי לכ םתומכו ,ףסכהו בהזה
 ...הקושה םתאבהו םרוציי םשל השורדה הדובעה תומכל היצרופורפב

 עקשומה הדובעה־ןמז יפל רזגנ וניא תועמה ךרע יכ ,תאז־לכב ףיסומ והירה

 .שוקיבהו עצהה קוח יפל קרו ךא םא יכ ,רמוחב

 היהי יושע ׳ותומכ לבגות םא ,הנה ,ומצעלשכ ךרע ול ןיא ריינה יכ םא
 לש וא ,יוניכ ותוא תונב תכתמ־תועמ לש ןכרעל תוושל ולש ןיפילחה־ךרע
 ידי־לע רמולכ ,ןורקיע ותוא חוכמ ,בושו .םילצלצמב םימושינה םיליטמ
 ותוא יפל רחוסל רובעל ךומנ ןחוב ינב תועבטמ םייושע ,תועמה תומכ תלבגה
 יפל אלו ,קוחה יפל ועבקנש םתוא םנחבו םלקשמ ויה וליא םהל היהש ךרע
 ,ונא םיאצומ המ םושמ ירה .םהב הלולכה הרוהטה תכתמב טולה ךרעה
 וכרע תחפנ אל םלועמ ונלש תועבטמה־רוזחמ יכ ,תוילגנאה תועמה תודלותב

 םלועמ לפכוה אל הלהש אוה ךכל םעטה .וללה * וגסמנ ובש רועיש ותואב
 .(םש ,ודראקיר) .וכרע־תותחפיה רועיש יפכ

 .ודראקיר ירבדב הז עטק תודוא־לע ייאס .ב /ז תרעה ןלהל

 ךרע לכל דוסיה יכ רבחמה תא ענכשל ידכ ,ינמוד ,הב יד ,וז המגוד
 ,הב ךרוצה אלא ,הרוחס לש התריצי םשל השורדה הדובעה תומכ וניא

 .התורידנ ידי־לע ןיועמה

 רשאו ,הדובעה־ןמז יפל רזגנה ךרע ודראקיר יבגל דוע וניאש ,ןוממה ,ןכ הנה

 םיכרע ראש םג יכ 1דראקיר תא ענכשל ידכ ,המגודכ ךכ םוש$ וטקונ ייאס .ב .,ז

 המגודכ וטקונ יאס .ב .׳ז רשא ,הז ןוממ יכ ינא רמוא — ,הדובעה־ןמז יפל רוזגל ןיא

 'אירב המגודה ן׳חורפ רמל שמשמ ,שוקיבהו עצהה יפל קרו ךא רזגנה ךרעל

 .הדובעה־ןמז ידי־לע ...ןנוכמה ךרעה םושיל העידיה

 תוחפ דוע ירה ,הדובעה־ןמז ידי־לע "ןנוכמ־ךרע" וניא ןוממה םא ,רבד ףוס

 .ןודורפ רמ לש הנוכנה "תוילאנויצרופורפה" םע ףתושמ והשמ ול תויהל לולע ךכמ

 ילאסרבינוא יעצמא שמשל דחוימה םדוקפית םושמ םה ןיפילח ינב םלועל ,ףסכהו בהזה

 ללכל תילאנויצרופורפה תומכב םה םימייקש םושמ רקיע־לכ אלו ,ןיפילח לש

 םיילאנויצרופורפ םלועל ,וללה ,רבדה תא רמול רתוי ביטיהל ידכ ,וא * םיסכנה

 לש ילאסרבינוא יעצמא ,תועמ םישמשמה דבלב םה תורוחסה לכמש םושמ ,םה

 .םיסכנה ללכל סחיב םתומכ היהת רשא היהת — ,ןיפילח

 ןכש !שדוג ידכ דע תועפושמ הנייהת אל םלועל ,רוזחמבש תועמה
 תא םכתוברהבו ,ןתומכ תא רועיש ותוא יפל םיברמ ויהת ןכרע ותיחפת םא

 .(ודראקיר) .ןתומכ תא םיתיחפמ ויהת ןכרע

 .ןו־זורפ רמ ארוק ,"תינידמה־הלכלכה ,אוה ךבס הזיא"

 .םיגיס תפסות ידי־לע ורבוע — רטול הצור •
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 ימכ .דז ירה .(ן׳זדתפ רמ לש ונורגמ) טסינומוק תוחידבב ארוק " רורא בהז"

 ,ףסככו בהזכ שממ" ,ןכש ;םירורא םישבכ ,תורורא םינפג ,רורא ןופיש :רמואש

 ".הצורחהו תקייודמה ותעיבק לע אובל ירחסמ ךרע לכ לע

 אוה תפרצב .שדח וניא ,ףסכ ־ש דמעמב םישבכהו םינפגה לש םתדמעה ןויער

 ־לכה ונוטלש תא ססבמ לחה ףסכהש ןויכ ,הפוקת התואב .ץוו/־ה יאול לש ורוד ןב
 לכה ויהו ,תורוחסה רתי לכ לש ןכרע תותחפיה לע םיננולתמ תוירבה ויה ,לוכי

 המ הנה .ןוממ תושעהל לכוי "ירחסמ ךרע לכ" הבש העשל בל לכב םילחיימ

 :תפרצב רתויב םימודקה םינלכלכה דחא ,ראבליגאוב לצא ונא םיאצומש

 הלא ,םירחתמ ןומה לש הז םואתפ־לושחנ בקע ,העש התוא ,ףסכה
 .םייעבטה ו ׳לובג לא ףדהיי ,הוושה םכרע םהל בשוי רשא ,םפוג םיכרצמה

*(0311-6 .1)6 ;816016 16016)£101-*81 111) 8)£1030016 £001101015165). 

 .תונורחאה היתוילשא םג ןה תונגרובה לש תונושארה תוילשאה יכ רבדה הארנ

 הדובעה תרתי .ב

 ה י ה ו ל י א :וז תכרפומ הרעשה ,תינידמ־הלבלכ ירפסב ונא םיאצומ
 היצרופורפה ונניא םירבדה לכ לש םריחמ וליאכ ...לפכנ רבד לכ ריחמ
 (81 ׳מע /א ךרכ ,ןודורפ) !קוח ,סחי ,היצרופורפ לופכל רשפאו ,םירבדה לש

 ־ורפה קוח" לש $ושיה תא עצבל םתעד רצוקמ וז תועטב ולשכנ םינלכלכה

 .ףנוכמה ךרע״ה לשו "תוילאנויצרופ
 הרעשה ,110 ׳מע ,׳א ךרכ ,ומצע ןודורפ רמ לש ורפסב ונא םיאצומ לזמה עורל

 ."םירבדה לכ לש םריחמ הלוע היה ,וללכב הלוע רכשה היה ול יכ" ,וז תכרפומ

 םיאצומ הנה ,רומאה טפשמה תא תינידמ הלכלכ ירפסב םיאצומ םא ,ןכ־לע־רתי

 .ותרבסה תא םג םהב

 ללכמ םיאיצומ ,דרוי וא הלוע תורוחסה לכ לש ןריחמ יכ םירמוא םא
 ,ףסכה איה הז ללכמ בורה־לע תאצומה הרוחסה :תרחא וא וז הרוחס הז
 (£!107010ןנ36(113 1ו46((0ק011{303 סס 0015,61-831 0101100317 ס{ .הדובעה וא

 £0015,16(186, ¥01. 1¥. ?011(1031 £0000017, 6ץ 560101-, 00080״ 1836.

 /. 51. $4111: £85378 סס 80016 00561(168 <()1165(1008:םג האר ,הזה יוטיבל רשא
 7־00^: .׳\0 018(0(7 ס{ ?(1068, :ןכו 0£ ?011(1031 £0000017, £00800, 1844

(**1838 ,1.01101011 ,.610 

 .ראד י״ע רואל־אצוה ;״18־,ד האמה לש ןוממ־ינלכלפ״ ־
 תינידמ הלכלכ :ךרעב !"םיעדמה לש יללכ ןולימ וא ,הריבה לש הידפולקיצנא **
 לש תורותפ־אל תולאש המכ לע תוסמ" :לימ .ם/ז :םג האר .1836 ןודנול ;רוינאס תאמ

 .1838 ןודנול ,״׳וכו ,םיריחמה תודלות״ :קוט ןכו .1844 ןודנול ,״תינידמה הלכלכה
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 דיצרופורפ ראשו ,ףנ1כמה ךרעה" לש ינשה ם ו שי ל התע רובענ הבה

 ן׳ודורפ רמ םא הארנו ,היצרופורפ־תורס ןהש אוה ידיחיה ןנורסח רשא תויולאנ

 .תועמכ םישבכב הטיקנב רשאמ רתוי ןהב חלצ

 הדובע לכ לע יכ אוה ,םינלכלכה לע ללכ ךרדב לבוקמה ,ןושאר לכשומ
 אוה :תטלחומו תילאסרבינוא ותותימא ,ידידל ,הז טפשמ .הרתי ריתוהל
 ־עדמ לכ תיצמתכ ותוארל רשפאש ,תוילאנויצרופ1רפה קוחל המלשה
 הדובע לכש ןורקיעה ,םינלכלכה לכמ הליחמ ינא שקבמ ,םרב .הלכלכה
 וניאו ,םתנשמב תועמשמ ול ןיא הרתי ריתוהל תבייח

 .(ןודורפ) .החכוה םושל ןתינ

 !םדאל הרבחה תא ןורתפ לישממ ,הרתי ריתוהל הדובע לכ לע יכ חיכוהל ידכ

 ןכש ,םדאה־ינב תרבח תויהמ הקוחר וזו- ,םדא־הרבחל התוא השוע אוה

 "תדחוימה התמכח״ו הרבחה תבכרומ םהמש םדא־ינב םע הל ןיא ףתושמ רבד לכ

 רמ .רשיה־לכשה ןמ ללכ הב ןיאש יפל ,םדא־ינב ללכ תמכח איה ןיאש — ,הל

 .יצוביק רוצי ותוא לש ותוישיא תא וניבה אל יכ ,םינלכלכה לע לבוק ןודורפ

 םינלכלכה לע לבוקה ,יאקירמא ןלכלכ ירבדמ אבה עטקה תא ודגב איבהל ונל םעני

 :רבד לש וכופיה לע םירחאה

 (!116 8(301013(1031 תיקודקדה הירבח , ((116 010(31 60(1(7)תירסומה היווהה
 םא־יתלב ישממ םויק םהל ןיאש םיסוחיי הל וסחוי ,הרבח הנוכמה 66108)
 ,הברה םיישק םרגש אוה הז רבד ...רבדכ הלמ וארי רשא הלא לש םנוימדב
 (1־11. 0ססק6(: £60(0(68 .תינידמה־הלכלכב תורעצמ תונבה־יאל םוקמ ןתנו

 סס (116 £160160(8 0£ ?011(1031 £0000017, 001001613, 1826)

 עגונב אוה ןוכנ — ןורתפ רמ ךישממ — הדובעה תרתי לש הז ןורקיע
 ,הז ךרדב ,םהל הקינעמה ,הרבחה ןמ עבונ אוהש םושמ קרו ךא ,םיטרפל

 .הלש היקוחמ האנה

 לע הלוע יתרבחה־טרפה לש ורוציי יכ ,טושפ ,תאזב רמול ןורתפ רמ הצורה

 ,םידגואמה םיטרפה לש תאזה רוצייה תרתי תודוא־לע יכה ?דדובה־טרפה לש ורוציי

 ןכ םא ירבדל ןורתפ רמ ןווכתמ ,םידגואמ־יתלבה םיטרפה לש רוצייה תמועל

 םתוא לכ אלב וז הטושפ תמא ואטיב רשא םינלכלכ האמ ול טטצל ונדיב שי ,רבדה

 :רלדאס ,לשמ ךרד ,רמוא המ הנה .ןורתפ רמ םהב ףטעתמש ןירותסמ

 .םלועל ןקיפת אל דיחיה תדובע רשא תואצות תנתונ דחואמב הדובעה
 ללכ ירצות הברהב ולעי םלועה יסולכוא רפסמ הבריש הדימב ,ךכיפל
 תוישעתב .וז היילע יפ־לע בשוחמה טושפה ףוריצה םוכס לע הישעתה
 לוכישמ רתוי ,דחא םויב ,התע ,תושעל שיא לוכי ,עדמה תודובעבכ תוינכמה

 הוושי םוכסה יכ םיאקיטמיתמה לש לכשומה .וייח ימי לכ ךשמב דדוב תושעל
 ־דומע — הדובעה לע .ונתוא קיסעמה אשונב אוה ןוכנ דוע אל ויקלחל
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 רמול ןתינ ,(4116 81־6214 ?!1121■ <ג1 (111תך3ז6x15461166 1) תישונאה היווהב ןוכיתה
 קיפהל םייושע רשא לכ לע הברהב הלוע םירבוצמה םיצמאמה תאצות יכ
 (01. 53<116ז : ־1110 1,3■״ 0£ ?0ק111341011 .םידרפנהו םיישיאה םיצמאמה

*(.1830 1011)100 

 .םדאה־הרבחה ידי־לע רבסות ,אוה רמוא ,הדובעה תרתי .ןודורפ רמ לא רוזחנ

 םדאה תא םיאיבמה םתואל םידגונמה םיקוח יפל םילהנתמ םדא ותוא לש וייח

 .יי ת ו ד ב ו ע " ב חיכוהל אוה הצור תאזו ,טרפכ לועפ4'

 האיצממ תא תוכזל היושע הניא םלועל ,שדח ילכלכ ךילהת לש ותילגת
 יילעפמ יכ רבדב וחיגשה רבכ ...הרבחה וב הכוזש ותואל הוושה חווירב
 ...הנידמל רשאמ תוחפ הברה םינלבקל רשוע־רוקמ םיווהמ לזרבה־תוליסמ
 םימיטנס 18 אוה תומהבל םימותר תונורקב תורוחס תעסה לש עצוממה ריחמה
 קיפי אל הזה ריחמב יכ רבדה בשוח .ןסחמה לא ןסחמה ןמ ,רטמוליקל הנוטל
 לש התואל הווש טעמכ וז האצות .יקנ חוויר 10% ידכ ליגר תובכרי״לעפמ
 הלבוהה תוריהמ ןיב סחיה יכ חיננ ,ספא .תומהב־תונורקב הלבוה לעפמ
 ןמזה ,הרבחבש ןויכ :1־ל 4 סחיכ אוה תומהבדוונורקב הלבוהל תבכרב
 יתונורק תמועל ,לזרבה־תליסמל היהי הווש ריחמב יכ הנה ,ךרעה םצע אוה
 יבגל דואמ ישממ אוהש ,הז םוצע ןורתי ,םפא .400% לש ןורתי ,תומהבה
 אוהש םע רשא ,הלבוההךלבק לש ודידל םשגתהמ דואמ אוה קוחר ,הרבחה
 ׳חיננ .10% ,ול רשא ,קיפמ וניא 400% לש ףסומה־ךרעב הרבחה תא הכזמ
 תולעמ לזרבהדווליסמ יכ ,רתוי רבתסמ חרואב רבדה תא גיצהל ידכ ,אופיא

 דומעל ףיסומ תומהבה־תונורק ףירעת דועב ,םימיטנס 25 ידכל ןפירעת תא
 םלוכ ,םינעוטו תורוחס־יחלוש .הלבוהה תלובק תא הנדבאת ןה דימ : 18 לע
 :רטקה ןמ םדי וכשמי לכה .ךכב ךרוצ אהי םא ,ןורקלו הלגעל וקקזיו ורזחי
 לש ומעט ןיבהל לקנ .35% לש יטרפ דספהל ברקוי 400% לש יתרבח ןורתי
 ול ןיא טרפ לכו ,יתרבח ולוכ — תבכרה תוריהממ עבונה ןורתיה :רבד
 תלבוהב אלא ןאכ רבודמה ןיא יכ חכשנ לא) ריעז רועישב אלא וב קלח

 יתרבח חוויר .ומצע ןכרצב םירשימבו תישיא עגופ דספהה וליאו ,(תורוחס
 ׳שפנ ןוילימ ךא הב שי הרבחה םא ,טרפה יבגל הווהמ ,400־ל הוושה
 ךסב יתרבח ןועדג ורועיש ,ןכרצה יבגל ,33% לש דספה וליאו !4/10.000

 .(ןלזורפ) .םינוילימ 33

 לש 400%־ב עברא הלופכ תוריהמ אטבמ ןודורפ רמש ךכ לע ונא םילחומ

 יכו חווירה יזוחאל תוריהמה יזוחא ןיב סחי אוה עבוק יכ םלוא ,תמדוקה תוריהמה

 ׳םיזוחאב ,דרפנב ,םה םידדמנש ףא רשא םיסחי ינש ןיב היצרופורפ אוה רצוי

 תומלעתה ךות םיזוחאה ןיב היצרופורפ עובקל הז ירה :םהיניב ףתושמ דדומ ןיא

 .םמצע םירבדה ןמ

 .1830 ןודנול ,״ןיסולכואה קוח״ :רלדאס .ט
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 םהיניב סחיה ; םהל ףתושמ דדומ — 400%ד 10% :םה םיתחא םלועל םיזוחא

 םינומ םיעברא הווש 10% לש חוויר ,ן1דתפ רמ םכסמ ,עמשמ .400 לא 10 :ומכ אוה

 ןמזה הרבחה יבגל יפ רמוא אוה ,ןזואה תא רבשל ידכ .עברא הלופכ תוריהממ תוחפ

 סחי םייק יכ םעמולמב רכזנ אוהש ךכמ האב וז תועט .(*עובש 15 1!1011€ץ) ךרעה אוה

 הדובעה ןמז ןיב בברעל רשאמ רתוי ףוחד רבד ול ןיאו ,הדובעהךמזו ךרעה ןיב

 ןעטמ־ירמוש ,םירטק-יקיסמ המכ ןיב תוהז אוה עבוק יכ רמוא יווה ,הלבוהה ןמח

 הז הרקמבו ,לאטיפאקל תוריהמה הכפה ןכ הנה .התוללכב הרבחה םע ,םהירבחו

 . 35% לש דספה רובעב ברקוי 400% לש חוויר״ :ורמאב ןיטולחל אוח קדוצ

 .ןלכלככ ,1רשב לע ונדימעמ וחירה ,הז רזומ טפשמ הקיטמיתמב עבוק אוהש רחאל

 ךא הב שי הרבחה םא ,טרפה יבגל הווהמ ,400~ל הוושה יתרבח חוויר
4 

 -,שפנ ןוילימ
10.000 

 ,הווחמ 400% לש חווירו ,400%״ב םא יכ ,400~ב ןאכ ןיגעח ןיא םרב ;ריפש

 ויהי םלועל ,ןרקה היהת רשא היחת .רתוי אלו תוחפ אל ,400% ,טרפה יבגל

 ,ןוהב םיזוחאה ול םיפלחתמ ? ן1דורפ רמ האור המ .400% רועישב םידנדיווידה

 שגרומ" וניא ,ךרוצה יד טלוב וניא ולש םיגשומח־בוברע אמש היה ששוח וליאכו

 :ףיסומ והירה ,ךרוצה יד
 33 ;״םינוילימ 33 ךסב יתרבח ןועדג ורועיש ,ןכרצה יבגל ,33% לש דספה״

 .םינכרצ ןוילימ יבגל ,דספה םיזוחא 33 םג םיווהמ ,ןכרצה יבגל ,דספה םיזוחא

 לש הרקמב ,יתרבחה ןוערגה יכ ,תואדווב ,רמול ןודורפ רמ לוכי ,ןכמ רחאל ,דציכ
 וליפאו הרבחה ןוה אל ול םיעודי ןיאש העשב ,םינוילימ 33~ל עיגמ ,33%~ב דספה

 ן ו ה ןיב בברעש ,ןודורפ רמל ,ול יד אל ,ןכ הנה ? רבדב םיעגונה דחא לש ונוה אל

 עקשומה ןוהה ןיב תוהז ועבקב תושעל לידגמ דוע אוה התע ?םיזוחא ןיבו

 .רבדב םיעגונה רפסמ ןיבו לעפמב

 ןאכ רבודמ יפ ,"רתי דוע רבתסמ חר1אב רבדה תא גיצהל ידכ ,אופיא חיננ"

 לש וקלח רשא ,םיפתוש ןוילימ ןיב קלחתמה ,400% לש יתרבח חוויר .םייוסמ ןוהב

 רמ תנעטכ ,0,0004 אלו ,תלוגלוגל חוויר ,רפ 4 הווהמ ,קנארפ 1 םהמ דחא לכ

 300.000 לש יתרבח דספה הווהמ ,ףתוש לכ יבגל ,33% לש דספה םג ןכ .ן1דורפ

 .(100 : 33 = 1.000.000 : 330.000) .ןוילימ 33 לש ואלו ׳רפ

 האצותה תא קלחל חכוש ,םדאהדדרבחל םינותנ וינייעמ רשא ,ן1דורפ רמ

 ,תלוגלוגל 'רפ 4 לש חוויר םלוא ;'רפ 330.000 לש דספה ודיב לבקתמו ,100רב

 לש יקנ חוויר הרבחל ,הל ראשנ .חוויר ׳רפ 4.000.000 ,הרבחה יבגל ,הווהמ

 יכ :חיכוהל ןודורפ רמ שקיבש הממ ךפהה חיכומ הז ןוכנ ןובשח .׳רפ 3.670.000

 .םיטרפה לש דספהו״חווירל ךופה סחיב םניא הרבחה לש דספהודזווירה
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 תואצותה לא ןנובתנ הבה ,טושפ ןובשחב ולא תוימתס תויועט ןוקית רחאל

 תוריהמה ןיב סחי ותוא לזרבה־תוליסמ יבגל ונלביק וליא ,ןהילא םיעיגמ ונייהש

 הלבוה יכ אנ חיננ .ןובשחב תויועטה אלב םלוא — ,ןודורפ רמ עבוק ותואש ,ןוההו

 — חוויר תוחפ אשית אל וז הלבוה !רתוי םינ1מ תעברא הלעת ,העברא יפ הריהמ

 םשל םא ,ךכיפל .תואצוהה עבר ידכ הלועו העברא יפ יטיא ונהש ,תומהבה־בכרמ

 .םימיטנס 72 לוטיל רשפא לזרבה־תוליסמב ,םימיטנס 18 םילטונ תומהב־בכרב הלבוה

 ,םעפה םגו — ,ן1דורפ רמ לש ויתוחנה תאצות ,״יטאמיתאמה קוידה״ יפל הז אהי

 אל םימיטנס 72 ת הת םא ,יכ עתפל ונל רמוא אוה םלוא .ןובשחב ויתויועט אלב

 תלוביק לכ תא תונורחאה ולא הנדבאת דימ ,25 םא־יכ לזרבה־תוליסמ הנלוטת

 םא ,םרב .ןורקל וליפאו ,הלגעל קקזהלו רוזחל ונילע אופיא הקזח ,ןכא .הלבוהה

 תודגאתהה תינכת "ב ,חכשי אלש הז ירה ,ן1דורפ רמל התתל הצע וניפב שי
 תא קלחל (?!*ס^סמבמבס <36 1י253ס0121{:1ס11 ק1־0§1*€381\7£) ולע ״תיביסרגורפה

 ןכש ,ונתצעל ןזוא הטי ןודורפ רמש הווקת לכ ןיא !לבח םלוא .100־ב האצותה

 /׳תיביסרגורפה תודגאתהה״ה תא םלוהה ,"יביסרגורפ״ה ונובשח ינפמ אוה םסקומ הכ

 :ההובג ההובג אוה זירכמ יכ דע

 הנורתי יכ ,ךרעה תימוניטנא תרתה ידי־לע /ב קרפב תעדל יתארה רבכ
 יבגל רשאמ ,האיצממ יבגל ,רתוי ךורע ןיאל אוה ןטק ,הליעומ תילגת לכ לש
 ידיל דע ,וז הדוקנב ,החכוהב יתגלפה !השעי רשא איצממה השעיו — הרבחה

 !יטאמיתאמ קויד

 םא יכ .דתיה אל התילכת לכש הידב ,םדאה־הרבחה לע הידב התואל אנ רוזחנ

 ,הווש הדובע תומכב ,האיבמה השדח האצמה :האבה הטושפה תמאה תא חיכוהל

 הרבחה .תרצותה לש ןיפילחה־ךרע תדרוהל תמרוג ,רתוי הבר תורוחס תומכ רוצייל

 םא יכ ,רתוי םיבר ןיפילח־יכרע הגישמ איהש ידי־־לע אל חווירל אופיא הכוז
 תורחתה ,איצממל רשא .ךרע ותוא תרומת רתוי תובר תורוחס הגישמ איהש ידי-לע

 חיכוה ןודורפ רמ םאה .תיללכה םיחוורה־תמרל דע ,וחוור תא הגרדהב הדירומ

 תא חיכוהמ ותוא ענומ וניא הז רבד ,ספא .ואל י תאז תושעל שקיבש יפכ ,הז טפשמ

 טטצנ אל ,רבדה־ךפיה תא ול חיכוהל ידכ .תאז תושעמ םדי הרצק יכ לע םינלכלכה

 ךרעה תא תרזוגה הלוכסאה שאר ,ודראקיר !ליאדראדואל תאו ו־חאקיר תא אלא

 .שוקיבהו עצהה יפל ךרעה לש םיאנקה ויניגממ דחא ,ליאדראדואל !הדובעהךמז יפל

 :הזיתה התוא וחתיפ דחאכ םהינש

 םכרע תא הדמתהב םיניטקמ ונא ,רוצייה תולק תא הדמתהב ונלידגהב
 םיפיסומ ונאש דבלב וז אל יכ ףא ,ןכל םדוק ורצויש םירבדה ןמ הלא־יא לש
 ...דיתעב רוצייה רשוכ תא ףא םילידגמ ונאש אלא ,םואלה־יסכנ לע דוע
 ,עבטה־יעדמב וניתועידי הוכב וא ,תונוכמ תועצמאב ,םיפוכ ונאש עגרה ןמל
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 אצמיי ,ןכל םדוק השוע היה םדאהש הכאלמ התוא תושעל.עבטהרתוחוכ תא
 םישנא הרשע ויה םישורד םא .ךכ בקע דרוי רצומ ותוא לש ןיפילחה ךרע

 םתדובע היושע םימה וא ,חורה תועצמאב יכ הלגתנו ,חמק־תנחט עינהל ידכ
 דרי ,הנחטה תלועפ ירפ אהיש חמקה זא יכ ,ךסחיהל הלא םישנא תרשע לש
 המצע אצמת הרבחהו ,ךסחנש הדובעה םוכס רועיש יפל ,העש התוא וכרע
 ,רצייל היושע הלאה םישנאה תרשע תדובעש םירבדה ךרע לכב תרשעתמ
 התיחפ לכ ,ךכ בקע ,הב הלח אל ,םידבועה תלכלכל תדעוימה ןרקה ןכש

 .(ודראקיר) .איהש

 :ליאדראדואל ירבד ןלהל

 רשא הדובעה ןמ קלח אלממ אוהש ךכמ אוה עבונ םלועל ןוהה לש וחוויד
 ־תנמ אלממ אוהש ךכמ רמוא יווה ,וידי םצעב ותושעל םדאה לע התיה המוש

 היה לוכי אל הלה רשאו םדא לש םיישיאה ויצמאמ ידכמ הלעמל הדובע
 האוושהב ,תונוכמ ילעב ללכ ךרדב םיחיוורמש טעומה חווירה .ומצעב העצבל
 התונוכנל עגונב תוקיפס ילוא ררועי ,תופיסומ ןה הילעש הדובעה לש הריחמל
 םוי ךשמב םחפ־הרכממ םימ תבאוש ,לשמ ךרד ,רוטיק־תבאשמ .וז העד לש
 ,םילעופ תואמ שולש ,םהיפתכ לע ,וכותמ תולעהל םייושעשמ רתוי ,דחא

 תואצוהב םתדובע אלמת וז יכ קפס לכמ רבדה הלענו ,תונויבחב ורזעיי וליפא
 -ידיב תעצובמ .רתיהש הדובעה .תונוכמה לכב רבדה ןכ .הברהב תוכומנ
 ריחמב התוא הנעצבת וללהש המוש ,תונוכמה ואב ןהיתחת רשאו ,םדא
 הכאלמ השועה הנוכמ איצממל טנטאפ ןתניי יכ הזב חינמ ינא ...רתוי ךומנ
 טרפ ,תורחת לכ תענומ תידעלבהו תדחוימה תוכזהש יפל :העברא לשכ

 לש הפקת־ךשמ לכ ,הלא לש םרכש יכ ירב ,םילעופ תדובעמ תעבונה התואל
 רמוא יווה :וירצומב בוקנל איצממה לעש ריחמה תדימ אהת ,תדחוימה תוכזה
 לש הרכשמ תוחפ טעמ עבתי ,םשומישל וקקזיי יכ ומצע חיטבהל ידכ יכ
 תונוכמ הננוכת ,תדחוימה תוכזה עוקפב םלוא .הקיפסמ ותנוכמ רשא הדובעה
 ןורקיעה יפל הריחמ תא ןייעי יזא .ותנוכמב הנרחתתו הנימ תונב תודחא
 אוה יכ םא ...תועקשומה תונרקה לש ןחוויד .תונוכמה יוביר יפל , יללכה
 הדובעה ךרע יפל אל ,רבד לש ופוסב ,ןייעתמ ,תקפסומה הדובעה לש האצות
 ורועישו !תונרקה ילעב ןיב תורחתה יפ לע ,םירקמה רתי לכבכ םא יכ ,תאזה
 הזה דוקפיתה םשל םיעצומה תונוהה תומכ לש סחיה יפל דימת עבקנ

 .םהל שוקיבה ןיבו

 ויהי ,תוישעת ראשב רשאמ רתוי בר חווירה אהי דוע לכ ,ןורחא םוכיסב ,הנה

 .תיללכה המרל דע הב דרי םיחוורה רעשש דע ,השדחה הישעתה לא םיצא ת1נוה

 תא והשמב ריאהל רתויב הפי הניא לזרבה־תוליסמ תמגוד יכ ונא םיאור ,הנה
 :וירבד תגצהב ,זועב ךישממ ןלזורפ רמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .םדאה־הרבחה תידב

 הכירצ דציכ ריבסהלמ לקנ רבד ךל ןיא ,ולא תודוקנ ורהבוהש רחאמ
 .ןרצי לכל הרתי חינהל הדובעה
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 רודיבל דעונש ,יטויפ רופיס והז .םייסאלקה םדקה־ימיל ךייש ןלהל אוביש המ

 ומדקש תויטאמיתאמה תוחכוהה תרמוח ול הבסה ןוכנ לא רשא העיגיה ןמ ארוקה

 ישעמ תליהת תא רשא ,ס ו ת מ 1 ר פ םשב םדאה־הרבחה תא הנכמ ןודורפ רמ .ול

 :םילמה ולאב דיגמ אוה ויתולילע

 אלמ לושירב םייחה תארקל ץקיו עבטה קיחמ סותמורפ חיגה הליחת
 ,הינשה האירבל ןושארה םויה אוה ,ןושארה ומוי י ןמלו; ...דכו דכו ,הדמח
 ותחוויר ,ורשע רמולכ ,סותמירפ לש ולמע ירפו ,הכאלמל סותמורפ שגינ
 הוושי הירפו ,ותדובע תא סותמורפ קלחמ ינשה םויב .הרשעל םה םיווש
 ,תונוכמ סותמורפ איצממ ,םיאבה םימיה ןמ םוי לכבו ישילשה םויב .האמל
 םדקתי רשא לככ ...עבטב םישדח תוחוכ ,םיפוגב תושדח תולעות הלגמ
 לש ופוסבש יפלו .םימענמ תפסות לע דיעיו ורוציי ףקיה לדגי ותכאלמב
 הלכמ הכירצ לש םוי לפש רחאמ יכ רורב ,רצייל ושוריפ ,ודידל ,ךורצל ,רבד

 .תרחמה םויל תרצות־ףדוע חינמ ו,■וירה ,םדוקה םויה תרצות תא ךא

 ומכ שממ ,ןויגהה תרותב שלח ,אוה הנושמ תומד ,ןודורפ רמ לש הז סותמירפ

 לוצינ ,תונוכמל הקיזה ,הדובעה־תקולח תא ונדמלמ ךא םותמורפש ןמז לכ .הלכלכב

 איבמו םדאה ינב לש רוצייה־תוחוכ תא לפכמ אוהשכ ,יעדמה רשוכהו עבטה־תוחוכ

 .ידמ רחואמ עיפוהש אלא הרצה ןיא ,דרפנב הדובעה ירפל האוושהב ףדוע ידיל

 .ךחוגמ שממ היהנ והירה ,הכירצו רוציי לע רבדמו ברעתמ םותמלופ רשאכ םלוא

 ןכ הנה ;םדוקה םויב רצייש תא ותרחמל ךרוצ אוה ;רצייל הז ירה ,ודידל ,ךורצל

 .ולש הדובעה תרתי" אוה ,םוי לש הז םדקה ;דחא םוי לש ןורתי דימת ודיב שי

 ,ןושארה םויב יכ אוה חרכהה ןמ ,םדוקה םויב רצייש תא ,תרחמה םויב ,וכרצב ךא

 םוי ,םירבדה ךשמהב ,ודיב היהיש ידכ ,םימוי תנמ דובעי ,לומת־אלל םוי היהש

 אל ןיידע ויה אלש העשב ,ןושארה םויב הז ןורתיב סותמורפ הכז דציכ .המידק

 ו שאה תעידיל טרפ ,הקיסיפב תועידי ראש אל וליפאו תונוכמ אל ,הדובע־תקולח

 ונליעוה אל "הינשה האירבל ןושארה םויל דע" הקתעוה הייעבהש ףא ,יכ הנה

 והנה םירבדה תרבסה לש הז חרוא .המידק דחא דעצ ידכ הב םדקתנש ידכ רבדה

 ,ןיזר־ירבדו הרתסנ־המכח תניחבב והנה ןכש ,ארוקל "תירבע״ו "תינמ" תקזחב

 :רמול תוכז ן1דורפ רמל ןתונה

 המוש ויפל רשא ןורקיעה תא ,תודבועהו ןויעה ךרדב ,יתחכוה חכוה

 .הרתי ריתות הדובע לפש

 •םותמורפ לש םותימה הז — הכלהה ,יביסרגורפה בושיחה הז — תודבועה

 יתרותב טפשמכ יאדו אוהש ,הז ןורקיע — ןודורפ רמ ךישממ — לבא
 לש התומדקתה בקעש העשב .לפה יבגל םשגתהמ ןיידע אוה קוחר ,ןובשחה
 ,רתויו רתוי בר רוציי הלעמ טרפ לש הדובעדנוי לכ ,תפתושמה הדובעה
 רישעי הווש הדובע־רכשב יכ היה לטינש העשב ,ךכמ תיחרכה האצותכו
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 .תולדלדתמה תורדשו תונהנה תורדש הרבחב תומייק הנה ,םויל םוימ דבועה

 ,ןוילימ 15 הלודגה הינאטירב לש תדחואמה הכלממה תיסולכוא התנמ 1770־ב

 םיינכטה רוצייה תוחוכ לש הלועפה רשוכ .םינוילימ 3 — תינרצייה היסולכואהו
 15 ויה ,רבד לש ומוכיסב ,ןכ םא ;ןוילימ 12 לש היסולכואל בוריקב היה הווש

 ,1:1־כ היה היסולכואהו רוצייה־רשוכ ןיב סחיה ,רמוא יווה .םיינרצי תוחוכ ןוילימ

 .4:1־כ — תישונאה הדובעה רשוכל ינכטה רשוכה ןיב סחיה וליאו

 תיגוצייה היסולכואה :ןוילימ 30 לע הנידמה תיסולכוא התלע אל 1840־ב

 הז ןיב סחיהש רמוא יווה ,ןוילימ 650~ל הלע ינכטה רשוכה וליאו םינוילימ 6 תב התיה

 •108:1־כ תישונאה הדובעה רשוכ ןיבל וניבו ,21:1־כ היה היסולכואה ללכ ןיבל

 תויביטקודורפ־תרתיל ,הנש םיעבשב ,הדובעה־םוי אופיא הכז תילגנאה הרבחב

 ן1דורפ רמ יפל .1770־ב רשאמ 27 יפ רציי 1840־ב יכ רמוא יווה ,2700% רועישב

 םינומ 27 רישע היה אל 1840־ב ילגנאה לעופה עודמ :האבה הלאשה תא גיצהל שי

 םילגנאה יכ ,יעבט־חרואב םיחיגמ אהנ ,וזכ רשא הלאש תגצהב ז 1770*ב לעופה ןמ

 :ןוגכ ,ורצונ וללה םהבש םיירוטסיהה םיאנתהש אלב הלא םיסכנ רציל ויה םייושע

 ,תויטאמ1טוא תונדס ,תינרדומה הדובעהדוקולח ,םייטרפה םילאטיפאקה תריבצ

 היה רבכ ,תודמעמה־ידוגינ לע םסובמה לכ — ללכה ,רכשה תטיש ,העורפ תורחת

 הלא אקוד ,הדובעה תרתי לשו םיינרציה תוחוכה לש םחותיפ םשל םלואו .םייק

 םיינרציה תוחוכה לש הז חותיפ תגשה םשל ,היה שורד יכ אצמנ .םויקה יאנת ויה

 .םילדלדתמה תודמעמו םינהנה תודמעמ ויהי יכ ,וז הדובע־תרתי לשו

 ־?ןודורפ רמ היחתל ומיקהש ,סותמורפ ותוא ,רבד לש ופוסב ,אופיא והימ

 םיסחי .תודמעמה־ידוגינ לע םיססובמה םייתרבחה׳ םיסחיה םה הלא ,הרבחה והז

 ,תואלחנ־לעבל םירא ןיב ,ןשוכרל לעופ ןיב םא יכ ,דיחיל דיחי ןיב םיסחי םניא הלא

 םכלש סותמורפו ,הרבחה לכ לע הילכ םתאבהו — הלא םיסחי ולטב .םהב אצויכו

 ,תיטמוטוא הנדס אלל רמוא יווה ,םילגרו םידי אלל םיאפרדוומד םא יכ היהי אל בוש

 ,םירבדה תישארב ,וב םתינמ רשא לכ אלל — דחא טפשמבו ,הדובע־תקולח אלל

 .הדובעה תרתי התוא גישת ודיש ךכל ואיבהל ידכ

 תחסונ תא שרפל ,ןודורפ רמ גהונש יפכ ,היה יד ,הכלהה םוחתב ,אופיא ,וליא

 יכ ,םייחכנה רוצייה־יאנת לע תעדה תא תתל אלב ,ןויוושה תמגמב הדובעה־תרתי

 לש הווש הקולח םילעופה ןיב גיהנהל ,השעמה םוחתב ,יד אהיש .דתיה המוש זא

 וז הקולח .םייחכנה רוצייה יאנתב המואמ תוגשל אלב ,םויכ ,ושכרנש םיסכנה לכ

 .הב םיפתתשמה ןמ דחא לכל הבר החוור תגרד חיטבת אל

 ןתנש ןויכ .רובסל היה רשפא םג רשפאש יפכ ,ימיספ וניא ןודורפ רמ ךא

 יווה ,אוהש תומכ סותמורפב האריש חרכהה ןמ וינייעמ לכ תא תוילאנויצרופורפב

 .וילע ביבחה ןויערה תומלגתה תישאר ,תיחכגה הרבחב רמוא
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 ־תוילאנויצרופורפ רמולכ ,רשועב המדיקה םג םוקמ לכב םלוא
 תונלבוק דגנכ םילעמ םינלכלכ,דש העשבו ,טלושה קוחה איה ,םיכרעה
 הלקהה תאו ירוביצה שוכרה לש הלועה ולודיג תא תילאיצוסה הגלפמה
 ,םיעדוי אלב ,םיזירכמ םה ,רתויב םיבולעה תודמעמה לש ףא םהייח־יאנתב

 .םהיתונשמל העשרה הווהמה התימא לע

 ,תונגרובה לש הרשוע הז ? ירוביצה שוכרה ,יצוביקה רשועה והמ םנמאו

 רשוע חתפתה דציכ וחיכוה ךא םינלכלכה !ןכא .ומצעלשכ ינגרוב לכ לש אלו

 תודמעמל רשא .םימייקה רוצייה־יסחיב ,לודגל דוע אוה דיתע דציכו תונגרובה

 יוביר בקע בטוה םבצמ םא ,הלודג תקולחמב הייונשה ,הייעב ןיידע וז ירה םילמעה

 ׳םתוימיטפואל רמס תרותב ,ונל םיאיבמ םינלכלכה םא .לוכיבכ ,ירוביצה רשועה
 םיננובתמ םה ןיאש ירה ,הנתוכה תישעתב םיקסעומה םילגנאה םילעופה ןמ המגוד

 ,םנה הלא תואג יעגר .םירידנה רחסמה־תואג יעגרב םא יכ הלא לש םבצמב

 םג ןכתיי ספא .10 דגנכ 3 לש ״ןוכנה סחיב״ ,ןואפיקהו רבשמה תופוקת תמועל

 ונודינ רשא םילעופה ינוילימ םתוא לע רבדל םינלכלכה ונווכתנ ,רופיש לע םרבדב יכ

 ,הילגנאב םיקסעומה םילעופה יצחו ןוילימל איבה ןעמל ,תיחרזמה וד1הב ,הילכל

 .רשע ךותמ ,תואג תונש שולש ,וז הישעתב

 .םירבדה ינפ םינוש — ,ירוביצה רשועה לודיגב תיעראה תופתתשהל רשא

 הל רושיא הווהמ וז .םינלכלכה תנשמ יפל תראבתמ ,תיעראה תופתתשהה תדבוע

 לא ,הז ירה והשימ ןאכ עישרהל שי םא .ןודורפ רמ רמואש יפכ ,"העשרה" אלו

 ונחכוהש יפכ ,רכשה םומינימל לעופה תא הפוכה ,ןודורפ רמ לש ותטיש תא ,ןוכנ
 ן1דורפ ןאכ השוע רכשה םומינימל ותיפכ ידי-לע קר .רשועה לודיג ףא-לע_תאז

 .הדובעה ןמז יפל "ןנוכמה ךרעה" לש ,הנוכנה תוילאנויצרופורפה לש םושיי

 הייחמה־יכרצ ריחמל הטממו לעמ ,תורחתה בקע ,דדונתמ רכשהש םושמ קרו

 ,יצוביקה רשועה חותיפמ והשלכ תונהל הלה לוכי ,לעופה לש ומויקל םישורדה

 םישקבמ םניאש םינלכלכה לש םתנשמ לכ וז .הקוצמב תולכל םג לוכי אוה םלואו

 .םמצע תולשהל
 ,השדחה הרבחה לעו סותמורפ לע ,לזרבהדווליסמ תודוא־לע וגהל בור רחאל

 השגור * תובשחמ דפאנ ןודורפ רמ ,״ןנוכמה ךרעה״ לע הננוכלו רוזחל שי רשא

 :תיהבא המיענב ארוק אוהו ובל תא הפיצמ

 דוימוד ךות ,עגר םשפנ תא ןוחבל ,םינלכלכה תא יכונא עיבשמ
 ןהבש תורשמב בשחתהל אלב ,םתוא םיכיבמה םדקה־יטפשממ קחרה ,בלה

 הדהאב ,םיתרשמ םה םתואש םיסרטניאב ,םיפצמ םה ןהלש וא םיקיזחמ םה
 הב םה םיעשעתשמ רשא דובכהדווואתב ,םתוגתפאשב הל םה םיללפמ רשא
 ריתוהל הדובע לכ לע ויפל רשא ,הז ןורקיע םא אנ ורמאי ,הברדא ;םתוואגב
 .הזב ונילעה רשא תונקסמו תומדקא לש וז תרשרש דצב םתעדב הלע ,הרתי

 ינש קרפ

 תינידמה הלכלכה לש הקיסיפאטמה

 דותימה .1

 — הקיסיפאטימ לע רבדל ונילע היהי היה !ונילגר תודמוע הינמרג בלב ,הנה

 תובקעב ונא םיכלוה תאזב םג ףאו .תינידמ הלכלכ לע ונא םירבדמש העשב

 ונמצעב תויהל ףאו תילגנא חישל ונצלא התע הז .ןודורפ רמ לש "תוריתס״ה
 הרקיה ונתדלומ לא ונקיתעמ ןודורפ רמ .הנומתה תפלחתמ התע .המ־תדימב םילגנא

 .ונחרכ לעב ,םינמרג תויהלו רוזחל ונצלאמו

 םיעבוכה תא םיכפוה םינמרגה הנה ,םיעבוכל םישנאה תא םיכפוה םילגנאה םא
 םתס ,לגאה אוה ינמרג ;לוגדו רישע יאקנב ,ודראקיר אוה ילגנא .תונויערל

 .ןילרב תללכמב היפוסוליפל רוסיפורפ

 ,התונוונתהב תיתפרצה הכולמה תא גציי רשא ,ןורחא יטולוסבא ךלמ ,צ\ן־ה יאול

 ,הז ןלכלכ ,הז אפור .תפרצ לש ןושארה ןלכלכה היהש ,אפור ישיאה ותורשל הנמ

 תא השע אפורה יאנאק .תפרצב תונגרובה לש ,יאדווה ,אבו ברקה הנוחצנ תא גציי

 תמסרופמה "תילכלכה הלבט״ב התוא תצמת אוה !עדמל תינידמה הלכלכה

 תאמ ,שורפ ונדיב שי ,וז הלבט תודוא־לע ועיפוהש םישורפה דחאו ףלאמ דבל .ולש

 תורעה עבש" ואב וירחאש "תילכלכה הלבטה חותינ" והז .ומצע אפורה
 ."תובושח

 .תינידמה הלכלכה תקיסיפאטימ לש אנאק והז ,ינש אנאק רוטקוד אוה ןודורפ רמ

 היהי .דותימב ,לגאה יפל ,תיצמתמ הלוכ היפוסוליפה ,הקיסיפאטימה ,םרב

 ומכ תוחפל לפרועמה ,ןודורפ רמ לש דותימה תא ריהבהל שקבל ,אופיא ,ונילע

 וא תוחפ תובושח ,תורעה עבש ןלהל איבנ ןכ־לע רשא .תילכלכה הלבטה

 אבא היהיו אופיא םוקי ,וניתורעהמ תחנ עבשי אל ןודורפ רוטקודה םא .רתוי

 ."יסיפאטימה־ילכלכה דותימל רואיב" ומצע אוה רוסמיו ודוב

 הנושאר הרעה

 ¬לתשה יפל םא יכ ,םינמזה רדס יפל הירוטסיה םיבתוכ ונא ןיא

 ,םנה םיילכלכה תוירוגיטקה וא םיבלשה .תונויערה תולש
 תונשמה ,ןכ־יפ־לע־ףא ...רדט־ךופיהב םימעפו םנמז־רדסכ םימעפ ,םיוליגב
 לע :הנובתב ןתרדיסו תינויגהה ןתולשלתשה ןהל שי ,תוילכלכה

 .(146 דנע ,,א ךרכ ,ןודורפ) .ונתוואג .דתיה הזה רדסה יוליג
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 *זיעמ תוזארפ םהינפב וחיטהב ,םיתפרצה תא דיחפהל שקיב ןמדירפ ןמ ,ןכא

 םע רחאו ן׳חורפ רמ םע הליחת ,םישנא ינש םע ןיינע ,אופיא ,ונל שי .תללגאה

 אלממ אוה דיקפת הזיא ,לגאהו ?םינלכלכ ראשמ ןודורפ רמ לדבנ דציכ .לגאה

 ?ן1דורפ רמ לש תינידמה הלכלכב

 ,יארשאה ,הדובעה־תקולח תא ,םינגרובה רוצייה יסחי תא םיעיבמ םינלכלכה

 תוירוגיטקש ,ןודורפ רמ .תויחצנ ,תודמועו תומייק ,תוביצי תוירוגיטקב ,רכו ,ןוממה

 תא ,תורצוויהה לעופ תא ונל ראבל הצור ,לילכ תובצועמ ויניע דגנל תובצינ ולא

 .תובשחמה ,תונויערה ,םיקוחה ,תונורקעה ,ולאה תוירוגיטקה לש ןתדלוה

 ןיאש המ םלוא ,הלא םינותנ םיסחי ךות ,םירציימ דציכ ונל םיריבסמ םינלכלכה

 ירוטסיהה ךלהמה תא רמולכ ,הלאה םיסחיה םירצונ דציכ אוה ונל םיריבסמ םה

 תובשחמכ ,תוירוגיטקב ,תונורקעכ הלא םיסחי לביק ןודורפ רמש ןויכ .םדילוה רשא

 ־יבפלא תוכורע תואצמנה ,ולא תובשחמב רדס איבהל אלא ול ןיא בוש ,תוטשפומ

 ייח אוה םינלכלכה םיקסוע וב רמוחה .תינידמ הלכלכב רפס לכ לש ופוסב ,תית

 תומגודה — אוה ןודורפ דמ קסוע וב רמוחה ;םדאה־ינב לש שעמהו תוליעפה

 ,רוצייה־יסחי לש ירוטסיהה ךלהמה רחא םיבקוע ןיאש העשמ ,םרב .םינלכלכה לש

 תוארל דוע םיצור ןיאש העשמ ;ינויעה ויוטיב אלא ןניא ,וב תוירוגיטקה רשא

 םיסחיב תויולת־יתלב תוינאטנופס תובשחמ ,תונויער םא יכ ולא תוירוגיטקב

 .הרוהטה הנובתה ךלהמ תא ולא תובשחמל רוקמכ דיעוהל חרכהה ןמ הנה ,םיישממה

 תובשחמ הדילומ (תילאנוסראפמיא) תישיא־יתלבה ,תיחצנה ,הרוהטה הנובתה דציכ

 ?ןתוא רוציל ידכ איה תלעופ דציכ ? ולא

 איה :םירמוא ונייה ,םזינאילגאהב ןודורפ רמ לש חורה־דועמ ונב היה ול

 ,הל ןיאש ןויכ ,תישיא־יתלבה הנובתה ?רבדה שוריפ המ .המצעמ תגלפתמ הפוג

 ול דגנתהל לכות רשא אשומ אל ,בצייתהל לכות וילע רשא עקרק אל ,הל הצוחמ

 ,תבצייתמ איהשכ ,ןילול־השעמ תושעל הסונא המצע תאצומ ,ומע גזמתהל אשונ אלו

 ,תינלי רבדל םא .*תוגזמתהו תודגנתה ,תובצייתה וז ירהו — תגזמתמו תדגנתמ

 ןושלה תא םיעמוש םניאש םתואל רשא .הזיתניסו הזיתיטנא ,הזית ןאכ ונל שי

 .הלילשה־תלילשו הלילש ,בויח :תשדוקמה החסונה תא םהל עימשנ ,תינאילגאהה

 :בושחי רשא ןודורפ רמ ךכ לע בושחי ,**תירבע וז ןיא .רוביד לש ושורפ והז

 תחת .טרפה ןמ תדרפנ איהשכ ,ךכ־לכ הרוהטה הנובת התוא לש הנושל וז םלוא

 הז ליגר חרוא םא יתלב ונל ןיא ,הבשחמבו רובידב ליגרה וחראו ליגרה טרפה

 .טרפה אלב ,ותרהטכ

 .?0814100, 0קןנ0$14100, 00מבק0814100 :רוקמב *

 .תנבומ־יתלב ןושל תועמשמב *
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 חותינ אלו ןאכ שי הטשפה ןכש — הנורחא הטשפהב ,לכהש הומתל שיה

 ׳העמק העמק ,ותטמשה םעש ךכ לע הומתל שיה ?תינויגה הירוגיטק תרותב הלגתמ

 םירמוחה ןמ תומלעתהה םע ,תיב לש תוילאודיבידניאה תא הווהמש המ לכ לש

 — ףוג םא יכ םכינפל ןיאש םכפוס ,ותוא תנייצמה הרוצה ןמ ,בכרומ אוה םהמש

 ׳ןורחא ןורחאו ,בחרמ אלא םכל ןיא בוש ףוג ותוא לש ויתולובגמ תומלעתהה םעש

 תומכה אלא ,הרהמ דע ,םכל ןיאש םכפוס ,בחרמ ותוא לש וידמיממ תומלעתהה םע

 םיירקמה וידדצמ אשונ תטשפה בקע ,ןכ הנה ?תינויגה הירוגיטקה ,הרוהטה

 ,קדצב ,ונא םיאשר - םירבד םאו םישנא םא ,םיממודה םאו ,םייחה םא — ,לוכיבכ

 .*תושי תרותב תוינויגהה תוירוגיטקל וגא םיעיגמ הנורחא הטשפהב יכ רמאל

 ,הזילאנאב םיקסוע םהש םימדמ ,ולא תוטשפה םטקנב רשא םיאקיסיפאטימה ,ןכ הנה

 םה םיברק יכ םימדמ םה ,םיאשומה ןמ רתויו רתוי םיקתינ םהש לככ רשאו

 הזה םלוע יניינע יכ םרמאב םיקדוצ ,הלא םיאקיסיפאטימ ;םהילא הרידח ידכ דע

 איה 'יז רבד ,םתיתשת תא תוי׳דמ תוינויגהה תוירוגיטקה רשא המקר־ישעמ םה
 ,סוגולה לש תחא תומלגתה אלא ול ןיא ירצונה .ירצונה ןמ ףוסוליפה תא דחיימה

 ישא לכ ,םייק רשא לכ יכ .תויומלגתהל ץק ,ודידל ,ןיא ףוסוליפה :הקיגולה ףרח

 ה רוגיטק ידיל ,תוטשפה בורמ ,םצמציהל יושע ,םימל תחתמו המדאה ינפ לע אוה יח

 םלועב עובטל ,הז חרואב ,יושע אהי ולוכ תואיצמה םלוע יכ ;תחא תינויגה

 ? ךכ לע המתי ימ ,תוינויגהה תוירוגיטקה םלועב ,תוטשפהה

 אלא יח וניא ,םייק וניא — םימל תחתמו המדאה ינפ לע יחה לכ ,םייקה לכ

 ,םייתרבחה םיסחיה תא תרצוי תירוטסיהה העונתה ,ןכ הנה .איהש העונת וזיא חוכמ

 .רכו רכו ,הישעת,ד ירצומ תא ונל הקינעמ תיתיישעתה התנתה

 תושעל ונילע קוידב ךכ ,תינויגה תירוגיטקל רבד לכ ונכפה הטשפה בורמש םשכ

 העונתה לא עיגהל ידכ ,תונושה תועונתל רשא םידחיימה םינמיסה לכמ הטשפה

 תינויגהה החסונה לא ,הרוהטה (תילאמרופ) תינרוצה העונתה לא ,טשפומה הבצמב

 ,רבד לכ לש תומצעה תא תוינויגהה תוירוגיטקב םיאצומה .העונתה לש הרוהטה

 א א רשא ,טלחומה דותימה תא העונתה לש תינויגהה החסונב אוצמל ומדי

 .םירבדלש העונתה תא ללוכ םג םא יכ ,רבד לכ ריבסמ אוהש דבלב וז

 :תואבה םילמב לגאה רבדמ הזה טלחומה דותימה לע

 אשומ םוש רשא ,יפוסניאה ,יאלעה ,דיחיה ,טלחומה חוכה אוה דותימה
 .רבד לכב המצע ריכהלו אוצמל הנובתה תמגמ אוה :וינפב דומעי אל

 .(׳ג ךרכ ,הקיגול)
 לכ ,העונת לכו ,תינויגה תירוגיטק וזיא ידיל רבד לכ םצמצמ התאש רחאמ

 .זעלב ,היצנאטסיחס *
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 םיאועומ לש ,רוצייו םירצות לש לולכמ לכ יכ וילאמ אצוי ,דותימל — רוציי־השעמ

 ׳תדה יכנל לגאה השעש המ .תישעמ הקיסיפאטימ וזיא ידיל םצמטצי העונתו

 י .תינידמה הלכלכה יבגל ותושעל ןודורפ רמ שקבמ ,דכו ,טפשמה

 תטשפה יהמ .העונתה תטשפה ?הזה טלחומה דותימה אופיא והמ ,ןכ ,דנה

 תרהט לע העונתה ? טשפומ בצמב העונתה יהמ .טשפומ בצמב העונתה ז העונתה

 איהש הזב ?הרוהטה הנובתה תעונת הלולכ המב .הרוהטה הנובתה וא ןויגהה

 תא תחסנמ איה ךכבו ,המצע םע תגזמתמו המצע דגנ תבצייתמ ,המצע תא הביצמ

 המצע תלילשב ,המצע בויחב ,תאז םג ףא וא ,הזיתניס ,הזיתיטנא ,הזיתכ המצע

 .התלילש תלילשבו

 ? המייוסמ הירוגיטקכ המצע ביצהל ידכ ,המצע בייחל ידכ הנובתה תגהונ דציכ

 .הירוגנס לשו המצע הנובתה לש הניינע אוה הז רבד

 ,תאז הבשחמ ,תאז הזית הנה ,הזיתכ המצע ביצהל הידיב הלעש העשמ ,םרב

 תא וז תורתוסה תובשחמ יתשל תלצפתמ איה המצע דע תבצייתמ איהש ךכ ידי לע

 לולכה ,םידגונמה תודוסיה ינש לש םקבאמ .ואללו ןהל ,הלילשלו בויחל — וז

 ,ןה היהנ ואלהו ,ואל ןהה היהנשמ .תיטקלאידה העונתה תא הווהמ ,הזיתיטנאב

 םימש ,םינזאתמ םיכפההו ,דחאכ ןהו ואל השענ ואלה ,דחאכ ואלו ןה השענ ןהה

 ׳ולא תורתוס תובשחמ יתש לש ןתוגזמתה .הז תא הז םיקתשמ ,הז תא הז לאל

 בוש תלצפתמ וז השדח הבשחמ .ןהלש הזיתניסה איה רשא השדח הבשחמ הווהמ

 הז הדלוה השעממ .השדח הזיתניסב ,ןה םג תוגזמתמה ,תורתוס תובשחמ יתשל

 תיטקלאיד העונת התואב תרבוע וז תובשחמ תצובק .תובשחמ תצובק םלועל האב

 תוצובק יתשמ .תרתוס הצובק ,הזיתיטנא תרותב ,הל שיו הטושפ הירוגיטק לש

 •ןהלש הזיתניסה איה ,השדח תובשחמ תצובק תדלונ ולא תובשחמ

 ,ךכ ,הצובקה תדלונ תוטושפה תוירוגיטקה לש יטקלאידה ךלהמה ןמש םשכ

 לש יטקלאידה ךלהמה ןמו ,הרדיסה תדלונ תוצובקה לש יטקלאידה ךלהמה ןמ

 .הלוכ הכרעמה תדלונ — הרדיסה

 ןויגהה תרות םכינפל ירהו תינידמה־הלכלכה תוירוגיטקל הז דותימ ומשי

 תוירוגיטקה םכינפל הנייהת תורחא םילמבו ,תינידמה הלכלכה לש הקיסיפאטימהו

 תיארמ ןהל הנקמה ,רתויב העודי אל ןושלב תומגרותמה ,לכל תועודיה תוילכלכה

 ולא תוירוגיטק ךכ ידכ דע ;הרוהט־הנובת גוסמ שארב רוא־ואר בורקמ הז יכ

 חוכמ קרו ךא ולאב ולא תוכבתסמ ,תולשלתשמ ,ולא תא ולא תודילומכ תומדנ

 לכ לע ,תאזה הקיסיפאטימה תמחמ ארוקה להביי לא .תיטקלאידה העונתה תלועפ

 ףא לע ׳ןידודפ רמ .תוכרעמהו תורדסה ,תוצובקה ,תוירוגיטקה לש הינבה־ימוגיפ

 אל ,תוריתסה תטיש סכר תא רובעלו ספטל ץמאתהש םיברה םיצמאמה
 הזיתיטנאהו הזיתה לש םינושארה םיבלשה ינשל לעמ םמורתהל םלועמ חילצה
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 .ןדקרפ לפנ ןהמ תחאבו ,םימעפ יתש אלא רבע אל ןתוא ףאו ,תוטושפה

 דציכ הארנ ןלהל .לגאה לש הקיטקלאידה תא אלא ונגצה אל ןאכ דע ,תאז דוע

 ,לגאה יבגל ,ןכ הנה .רתויב תוינונטק תויצרופורפל המצמצל ןודורפ רמ חילצה

 .ולש ותריבסב שחרתמש הממ רתוי וניא ,ןיידע שחרתמש המו שחרתהש המ לכ

 ולש היפוסוליפה ,היפוסוליפה ימי־ירבד אלא הניא םימיה־ירבד תיפוסוליפ ,ןכ הנה

 תונויערה תולשלתשה" םא יכ ,"םינמזה רדס יפל םימיה־ירבד" דוע ןיא בוש .ומצע

 אוה ןיא וליאו ,הבשחמה תעונת חוכב םלועה תא הנוב אוהש אוה רובס ."הנובתב

 לש םחומב תוננקמה תובשחמה תא ,טלחומה דותימה יפל ,תיתטיש רזחשמ אלא

 .תוירבה לכ

0 

 הינש הרעה

 יסחי לש תוטשפהה ,םיינויעה םייוטיבה םא יכ ןניא תוילכלכה תוירוגיטקה

 תא ךפוה אוהש ןויכ ,ותימאל ףוסוליפ תרותב ,ןודורפ רמ .םייתרבחה רוצייה

 תא ,ויתונורקע תומשגתה תא םא יכ םייתואיצמה םיסחיב האור אוה ןיא ,םירבדה

 לש תישיא־לאה הנובתה" ןויבחב ויה תומנמנמ רשא ולש תוירוגיטקה תומשגתה

 ."תושונאה

 יפל ,ישמ־ידב ,ןוטא ,גירא םישוע םדא־ינב יכ הפי ןיבה ןלכלכה ןודורפ רמ

 הלא םימייוסמ םייתרבח םיסחי יכ אוה ,ןיבה אלש המ ךא .םימייוסמ רוציי יסחי

 םירושק םייתרבחה םיסחיה ].רכו ,ןתשפכ ,ןוטאכ שממ םדא־ינב ידי־לע םירצונ

 םדא יגב םינשמ ,םישדח םיינרצי תוחוכ םשכרב .םיינרציה תוחוכל קודה רשק םה

 םה םינשמ — ,םתסנרפ חרוא תא ,םרוציי חרוא תא םתונשבו םרוציי־חרוא תא

 ,םיילאדואיפ םינודא הב שיש הרבח דילות ,דיה־תנחט .םייתרבחה םהיסחי לכ תא

 /.םיניישעתה ןוהה־ילעב תרבח תא — רוטיקה־תנחט וליאו

 ,ירנוחה רוצייהדורואל םאתהב םייתרבחה םיסחיה תא םיבצעמה םישנאה םתוא

 .םייתרבחה םהיסחיל םאתהב ,תוירוגיטקה ,תונויערה ,תונורקעה תא םג םיבצעמ

 ומכ שממ ,םייחצנ תויהמ םה םיקוחר ולא תוירוגיטק ,הלא תונויער ,ןכ הנה

 £ףלוחו ירוטסיה אצוי־לעופ םה .םיאטבמ םה םתואש םיסחיה

 םיסחיה םרה לש ,םיינרציה תוחוכה לודיג לש תדמתמ העונתב םייורש ונא

 — העונתה טשפה םא יתלב ,דמועו ביציה רבד ןיא ;תונויער תווהתה לש ,םייתרבחה
 .* 11101־3 110111011:21113
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 תישילש הרעה

 םיסחיה תא האור ןודורפ רמ .לולכמ םיווהמ הרבח לכ לש רוצייה־־יסחי

 הזיתיטנאה ןוגכ ,הזמ הז םיעבונה ,הז תא הז םידילומה ,םייתרבח םיבלשכ םיילכלכה

 .תושונאה לש תישיא־יתלבה הנובתה תא תינויגהה םתופיצרב םימישגמהו ,הזיתהו

 דהא תניחב לא ןודורפ רמ תשגב יכ אוה ,הזה דותימב רשא דיחיה ןורסחה

 ,םייתרבחה םיסחיה רתי לכל קקזיהל אלב וריבסהל לוכי אוה ןיא ,הלאה םיבלשה ןמ

 רבועשכ .ולש תיטקלאידה העונתה ידי־לע םדילוה אל ןיידע תאז־לכב רשא םיסחי —

 תוקונית הלא ויה ול ומכ אוה גהונ ,םיבלשה רתי תדלוהל ,ןכמ רחאל ,ןודורפ רמ

 .ןושארה םע םה ליג־יווש וללה יכ חכוש אוהו ,םימיל־םיכר
 תויוחתפתהה לכל דוסיה ,ודידל ,והנהש ,ךרעה ןוניכל עיגהל ידכ ,ןכ הנה

 םלואו .רכו ,תורחתל ,הדובעה־תקולחל קקזהל אלש היה לוכי אל ,תוילכלכה

 הלא םיסחי ,תינויגהה תופיצרב ,ןודורפ רמ לש הנובתב ,הר די ם ב

 .ןיידע םימייק ויה אל
 ,תיגולואידיא הטיש לש הניגב תא תינידמ־הלכלכ לש תוירוגיטקב הנובה

 םינושה םהירבא תא ךפוה אוה .תילאיצוסה הטישה לש הירבא תא ךרפמ אצמנ

 החסונה םצע הז דציכ ,ןכאו .ולא ירחא ולא תואבה ,תולדב תורבחל הרבחה לש

 ,הרבחה־ףוג תא ריבסהל היושע ,ןמזה לש ,תופיצרה לש ,העונתה לש תינויגהה

 והז תא הז םיכמותו ,הז דצב הז ,תחא הנועבו תעב םימייק םיסחיה לכ הב רשא

 תיעיבר הרעה

 ,לגאה לש הקיטקלאידב ומורפ רמ איבמ םייוניש וליא ,התע ,ןנובתנ הבה

 .תינידמה הלכלכה לא התוא ומשייב

 והנשמו בוט דחא ,הל םידדצ ינש — תילכלכ הירוגיטק לכ ,ןודורפ רמל רשא

 :םילודגה הירוטסיהה ישיאב ריעז־ינגרוב ףקשהכ תוירוגיטקה לע ףיקשמ אוה .ער

 הבריה םג אוה ;םיבוט םישעמב הבריה אוה ;אוה לודג שיא ןוי לופ אנ

 .םיער םישעמב

 ,םיווהמ ,ללוכ ןובשחב ןורסחהו ןורתיה,ערה דצהו בוטה דצה

 .תילכלכ הירוגיטק לכב הריתסה תא ,ןודורפ רמ יבגל

 .ערה לש וקוליס ךות בוטה דצה תא רומשל :ןורתפל הייעב

 .םידדצ ינש הל םג שי ךכיפל .התלוז לככ תילכלכ הירוגיטק איה תודבע ה

 אוה רבודמה יכ ןבומ :תודבעה לש הפיה הדצ לע רבדנו ערה דצ תא הזב חיננ

 םיימורדה םילבחב ,ליזארבב ,*םאנירוסב םירוחשה תודבע ,םירשימב תודבעב

 .תינופצה הקירמא לש

 .תימורדה הקירמאב ,תידנלוהה הנאיוג איה *
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 ,תונוכמה ומכ שממ ,תינגרובה הישעתה לש ןוכיתה״ריצ איה םירשימב תודבעה

 .תינרדומ הישעת ןיא — ןפג־רמצ אלב ;ןפג־רמצ ןיא — תודבע אלב .דכו ,יארשאה

 ,ימלועה רחסה הא ורציש ןה תובשומה ;תובשומל ךרע התנקהש איה דבלב תודבעה

 תילכלכ הירוגיטק איה תודבעה ,ןכ הנה .הלודג הישעתל יאנתה אוה ימלועה רחסה

 .הומכ ןיאמ תובישח תלעב

 תישענ ,רתויב תיביסרגורפה ץראה ,תינופצה הקירמא ,דתיה ,תודבעה אלב

 ,היכראנאל םתיכזו םלועה תפממ תינופצה הקירמא תא וחמ .תילאכראירטפ ץרא

 םתא ירהו ,תודבעה תא ולסח .םיינרדומה היצאזיליוויצהו רחסמה לש רומג לודלדל

 .ג םימעה תפממ הקירמא תא םיחומ
 ,םלועמו זאמ ,תודבעה ,דתיה ,תילכלכ הירוגיטק התויה םושמ ,ןכ־לע רשא

 ,םה םצראב תודבעה תא תווסהל וליפשה ךא םיינרדומה םימעה .םימעה תודסוממ

 .שדחה םלועה לע ,האווסה אלל ,הופכ םה םלוא

 :ה י י ע ב ה תא גיצי אוה ? תודבעה תא ליצהל ידכ ןודורפ רמ גהני דציכ

 .ערה תא קלסלו ,וז תילכלכ הירוגיטק לש בוטה הדצ לע רומשל

 אלא ול ןיא ןודורפ רמ .הקיטקלאידה אלא ודיב ןיא .ןגיצהל תויעב ול ןיא לגאה

 לש תיתאמגודה הנחבהה אוה ולש יטקלאידה דותימה .לגאה לש הקיטקלאידה ןושל

 .ערהו בוטה
 בוטה ודצ תא אנ ןחבנ .הירוגיטק תרותב ,ומצע ןודורפ רמב עגר אנ ןנובתנ

 .ויתונורסח תאו ויתונורתי תא ,ערהו
 ןרתפל אוה רמוא רשא ,תולאש גיצמ אוהש הז ןורתי לגאה ינפ לע ול שי םא

 אוה דמועש תמיא לכש אוה ונורסח הנה ,תושונאה לש התבוט ברימל ,אוצמ״תעל

 .תיטקלאידה הדילה־ילבח חוכמ ,תורקע הפומ אוה ,השדח הירוגיטק םלועל איבהל

 םידדצה יגש לש ,תחא הפיפכב ,םמויק אוה ,תיטקלאידה העונתה תא הווהמש המ

 ערה דצה קוליס לש הייעבה תגצה םצע .השדח תירוגיטקל םתכתהו םקבאמ ,םירתוסה

 תבצייתמה איה המצע הירוגיטקה אל .תיטקלאידה העונתה לע ץקה תאבה איה

 ,טבחתמה ,שגרנה אוה ן1דורפ רמ ;תוריתסה לעב העבט לשב המצעל תדגנתמהו

 .הירוגיטקה ידצ ינש ןיב ללותשמה

 דיימ ,םייקוח םיעצמאב ץלחהל השק ונממ רשא םותס יובמב עקתנ אוהש ןויכ

 רקיעב זא םצמטצה ב״הרא לש ימלועה רחסה .1847 תנשב תילכתב ןוכנ היה הז רבד 1
 התרצות ויה הלא ינשו ,קבטו ןפג־רמצ לש אוצייבו ,הישעת־ירצומ לשו םירגהמ לש אובייב
 .םידבעה תונידמ ןעמל ,רשבו ןגד רקיעב ורציי ןופצה תונידמ .םורדב םידבעה תדובע לש
 ,ודוהש רחאלו ,תיתיישעת ץרא תויהל ךפה םגו ,אוצייל רשבו ןגד רציי ןופצהש רחאל קר
 ןתינ ,ןפגה־רמצ לע ינקירמאה ןילופונומל תונכוסמ תורחתמ ושענ ,רכו ליזארבו םירצמ
 תא רימהל חילצה אלש ,םורדה סרהל רבדה איבה הלאה םיאנתב ףאו .תודבעה תא לטבל

 .(סלגנא .פ) .ןיסמו ודוהמ םילוק לש הווסומה תודבעב ,היולגה םישוכה תודבע
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 זא וא .השדח הירוגיטק לא דחא קוניזב ואיבמה םואתפ־רותינ ןודורפ רמ רתנמ

 .הנובתה ךות הרדיסה תוהמתה ויניעל תילגתמ

 חרואב ,הל םחיימ והירהו ול תנמדזמה הנושארה הירוגיטקה תא לטונ אוה

 םיסמה ,ןכ הנה .רהטל שי התואש הירוגיטקה תוערגמל אפרמ תלוגס ,יתורירש

 ךזאמ ;ןילופונומה לש ויתוערגמל ,ןודורפ רמ ירבדל ןימאהל םא ,הכורא־םילעמ

 .יארשאה תוערגמל — םיעקרקמה ;םיסמה תוערגמל — רחסמה

 תא ותושעבו ,תחאל תחא ,תוילכלכה תוירוגיטקה לא ,הז רחא הזב ,ןכ ותשגב

 לש וז תבורעת תועצמאב בותכל ןו־דורפ רמ חילצמ ,הינשה יבגל ידגנ־םס וז

 תכרעמ" םשב ,קדצב ,הנכמ אוה םתואש ,תוריתס לש םיכרכ ינש ,תוריתס

 ."תוילכלכה תוריתסה

 תישימח הרעה

 ".דחאכ םייללכו םיטושפ םנה ...וללה תונויערה לכ תטלחומה הנובתב
 םימוגיפ ןיעמ תמקה ידי־לע םא יכ ,עדמה לא םיעיגמ ונא ןיא השעמל
 תויטקלאידה תורוצב הרושק הניא המצעלשכ תמאה םלוא .וויתונויערב
 .(97 ׳מע /ב ךרכ ,ןודורפ) .ונחור ידולי םיפורצ־ישעממ איה ןירוח־תבו ,וללה

 ,הדוס תא ונא םיעדוי רבכ התע רשא ,תינפת ןיעמ ידי־לע ,םואתפ עתפל הנה

 זחורפ רמ רמא אל םלועמ !היזהל תינידמה הלכלכה לש הקיסיפאטימה תכפוה

 ךרדל איה תמצמטצמ תיטקלאידה העונתה ךרדש ןויכ ,ןכא .רתוי םינוכנ םירבד

 דימעהלו ערה תא קלסל תונווכמה תויעב תגצהל ,ערה דגנכ בוטה תבצה לש הטושפה

 ;תוינאטנופס ,תוירוגיטקב ,ןהב ןיא בוש ,הינשה יפלכ ידגנדבסכ תחא הירוגיטק

 קלחתמ וניאו ךרענ אוה ןיא בוש .תויח וב ןיא בוש ;"לעופ וניא בוש" ןויערה

 הניא בוש הקיטקלאידה .םוגיפ ןימל התייהנ תוירוגיטקה תרוש .תוירוגיטקל

 .ףורצ רסומ ונשי רתויה לכל ,הקיטקלאיד שי דוע אל .תטלחומה הנובתה לש העונתה

 תופיצרה לע ,הנובתבש הרדיסה לע היה רבדמ ןודורפ רמש העשב

 בותכל רמוא אוה ןיא יכ ,לילעב ,היה ריהצמ ,תוירוגיטקה לש תינויגהה

 תופיצרה יפל ,ןודתפ רמ ירבדל ,רמולכ ,םינמזה רדס יפל הירוטסיה

 רתיאה ללחב ,ודידל ,זא שחרתה לכה .תוירוגיטקה ולגתנ הבש תירוטסיהה

 תועצמאב ,רתיא ותוא ךותמ עובנל היה ךירצ לכה .הנובתה לש רוהטה

 הניא הנובתה ,וזה הקיטקלאידה תא השעמל םשייל שיש וישכע .הקיטקלאידה

 ץלאנ התעו ,לגאה לש הקיטקלאידב תדגוב ןודורפ רמ לש הקיטקלאידה .ול תדמוע

 רדסה וניא בוש ,תוילכלכה תוירוגיטקה תא אוה איבמ וב רדסה יכ רמול ותודפ רמ

 תויולשלתשהה ןניא בוש תוילכלכה תויולשלתשהה .וז תא וז תודילומ ןה וב רשא

 .המצע הרוהטה הנובתה לש
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 רמולכ ,התיוהכ הירוטסיהה י ןודורפ רמ ונל איבמ ותואש רבדה אופיא והמ

 רדס יפל תוירוגיטקה ולגתנ היפל רשא תופיצרה ,ןתורפ רמ לש ותנבה יפל

 .ךכמ תוחפ דוע 7 המצע האידיאב תללוחתמ איהש יפכ ,הירוטסיהה .ואל ן םינמזה

 !ןהלש שדוקה ימי־ירבד אלו תוירוגיטקה לש םיינוליחה ןהימי־ירבד אל ,ןכ הנה

 תודעוצ דציכ הארנ הבה .ויתוריתס ימי־ירבד תא י ונינפל אוה הלעמ הירוטסיה וזיא
 .ןהיתובקעב ןודורפ רמ תא ןה תוררוג דציכו ויתוריתס

 ונילע ,תישישה הבושחה ונתרעהל םוקמ תנתונה ,וזה הניחבל שגינ םרטב
 .תוחפ הבושה הרעה ריעהל

 רדס יפל םימיה־ירבד ,םתייווהכ םימיה־ירבד יכ ןודורפ רמ םע דחי חיננ

 .תונורקעהו תוירוגיטקה ,תונויערה ולגתה הב רשא תירוטסיהה תופיצרה םגה ,םינמזה

 התיה ,לשמ ךרד ,הטירוטבאה ןורקע :הב תולגהל ולש האמה ול .רתיה ןורקיע לכ

 .ץוחח־־ה האמה ותאמ התיה םזילאודיבידניאה ןורקעש םשכ מ<ו־ה האמה ותאמ

 .האמל רייש ןורקיעה אלו ןורקיעל תכייש האמה .דתיה יכ אצמנ םירבד לש םתאצותב

 העבקש איה הירוטסיהה אלו הירוטסיהה תא עבקש אוה ןורקיעה ,תורחא םילמב

 ,םימיה־ירבד חא ןכו תונורקיעה תא ליצה ןעמל ,ןכמ רחאל ,רשאכ .ןורקיעה תא

 *וןווודד האמב וא xודו האמב הלגנ ינולפ ןורקיע עודמ :לאושה ומצע לאשי

 המ קודקדב ןוחבל ,םירבדה חרוכמ ,ץלאנ לאושה אהי ,תרחא האמב אלו ,אקוד

 ,הלא לש וא הלא לש םהיכרצ ויה המ ווו דז האמב וא xו־.ד האמב םישנאה ויה

 ויה המ ,ןורחא ןורחאו ,םתרצותל םיימלגה םירמחה ,םרוציי־תוחרא ,םרוציי־תוחוכ

 ,ולא תולאשב קימעהל .וללה םויקה יאנת לכמ םיעבונה ,םדאל םדא ןיב םיסחיה

 רוד ,םדא־ינב לש תינוליחה הירוטסיהב ,התייווהכ הירוטסיהב קוסעל הז ןיא יכה

 םלוא ? םמצע־םהלש המארדה תא םיקחשמכו םירבחמכ הלא םישנא גיצהל ,רוד

 הנה ,םה םהימי־ירבד לש םירבחמבו םיקחשמכ םדאה־ינב תא גיצמ התאש העשמ

 תונורקע םתוא תשטנש יפל ,תיתימאה אצומה־תדוקנל ,ןיפיקע־ךרדב ,התא עיגמ
 .הליחתב תרבד םהילעש םייחצנ

 גולואידיאה הלוע הב ,תרצקמה תידדצה ךרדב ויד םדקתה אל וליפא ןודורפ רמ
 .םימיה־ירבד לש השארה ךרדה לא עיגה ןעמל

 תישיש הרעה

 .תרצקמה ךרדב ןודורפ רמ םע אנ אצנ

 ,דעל־םידמוע םיקוחכ םתוארל םא ,םיילכלכה םיסחיה יכ אנ חיננ

 תויה םרטב ויה םימייק ,תוילאידיא תוירוגיטקב ,םייחצנ תונורקעכ

 תוירוגיטק ,הלא תונורקע ,הלא םיקוח יכ ,תאז םג אנ חיננ ;םילעופו םיליעפ םישנא

 וניאר רבכ ."תושונאה לש תישיא־יתלבה הנובתב" הנד־תמדקמ ויה םימנמנמ ,ולא
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 לכל הנשי ;הירוטסיה ןיא בוש ,םיממודה ,דעל־םידמועה םיחצנ םתוא לכ םע יכ

 לש תיטקלאידה העונתב תפקתשמה הירוטסיהה רמולכ ,האידיאב הירוטסיהה רתויה
 דוע תולדבנ תואידיאה ןיא תיטקלאידה העונתב יכ ורמאב .הרוהטה הנובתה

 תעונת תא ןהו העונתה לש הלצ תא ןה לטבמ ן1דורפ רמ אצמנ ,וזמ וז

 לש יומיד הזיא בצעל ,רתויה לכל ,ןיידע היה רשפא םתועצמאב רשא םיללצה

 לפטנ אוה ,אוה ודי־תלזא תא הירוטסיהה ןובשח לע ףקוז אוה תאז תחת .הירוטסיה

 .המצע תיתפרצה ןושלל וליפא ,לכל

 והשמ יכ — ףוסוליפה ןודורפ המ רמוא — רמאל קייודמ אופיא הז ןיא
 לעופ לכה ,םייק לכה םוקיב ןכו ,היצזיליביצב ;רצונ והשמ יכ ,הר 1 ק

 .הלוכ תיתרבחה הלכלכב רבדה אוה ןכ ...םלועמו זאמ

 .(102 דנע ,יב ךרכ)

 ותוצרבש ,ןודורפ רמ תא תוליעפמהו תולעופה תוריתסה לש רצויה חוכה והזכ

 לש םתיילע יבלש תא ראבל ותוצרבש ,הב רופכל אוה ץלאנ הירוטסיהה תא ראבל

 תא ראבל ותוצרבש ,תורקל יושע והשמ יכ רפוכ אוה םייתרבחה םיסחיה

 .רצעהל לולע והשמ יכ רערעמ אוה ויבלש לכ לע רוצייה

 ורפס ןכ־יפ־לע־ףאו ,תינויער תולשלתשה דוע ןיא ,ןודורפ רמ יבגל ,ןכ הנה

 יפל הירוטסיהה אקוד אוה ,ולש ויוטיב יפל ,הז רפסו ;םייקתהל ןיידע ףיסומ
 שיא אוה ןודורפ רמ ןכש — החסונ אוצמל דציכ .תונויערה תולשלתשה

 דויתוריתס לב לע דחא גולידב גלדל ול רשפאתו ודיב עייסתש — תוחסונה

 הרוהטה ,תטלחומה הנובתה אל הנניאש ,השדח הנובת איצמה ךכ םשל

 יכ ,םהיתורודל םילעופהו םיליעפה םדאה־ינב לש החיכשה הנובתה אלו ,תילותבהו

 תרותב ,תושונאה לש ,םדאה־דזרבחה לש התנובת ,ןופשת־דדבל הנובת םא
 סוינג"כ ףא הרוכב־תעפוה םימעפ העיפומ ןודורפ רמ לש וטע תחתמש ,אשונ

 ..."תישונא הנובת״כ ןורחא ןורחאו "תיללכ הנובת״כ ,"יתרבח

 ותנובתב איה תרכינ עגר לכב ןכ־יפ־לע־ףא ,םיבר הכ תומשב השפוחמה ,וז הנובת

 םיידגנה־םימסה לע ,ובש ערה דצהו בוטה דצה לע ,ןודורפ רמ לש תישיאה

 .ולש תויעבהו
 ,תטלחומה הנובתה יקמעמב היובחה ,"תמאה תא תרצוי הניא תישונאה הנובתה"

 ,הנדע הפשח וז רשא תותימאה ,םפא .התוא ףושחל םא יכ החוכב ןיא .תיחצנה

 תוירוגיטקה ,ךכיפל .וז תא וז תורתוס ,ןאכמו ,רסחב תוקול ,ןה תומלש־יתלב

 ,תישונאה הנובתה חופמ ופשחנש ,ולגנש תותימא ןנה ןמצע ןה רשא ,תוילכלכה

 ינפל .הריתסה ערז תא תוליכמ ןהו ,תומלש־יתלב ןה םג ןנה ,יתרבחה סוינגה חופמ

 תא אלו ,םידגונה תודוסיה תא םא יכ יתרבחה סוינגה עדי אל ןודורפ רמ

 הנובתב ויה םינופס דחי םג הלא ינש יכ ףא ,תיטתניסה החסונה
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 ולא תותימא תומדא ילע םימישגמ ךא םיילכלכה םיסחיהש רחאמ .תטלחומה

 ,אופיא ,םנה הלא םירתוס־םיגשומש ירה ,ולא תומילש־יא תוירוגיטק ,רסחב תוקולח

 .ערה דצ תאו בוטה דצ תא ,םידדצה יבש תא םילגמ םהו ,םמצעלשכ תוריתס ילעב

 תיטתניסה החסונה תא ,ופקיה אולמב גשומה תא ,המילשה תמאה תא אוצמל

 ,המ םושמ םג הבה .יתרבחה סוינגה לש הייעבה הנה ,הריתסה לע תרכ איבת רשא

 אלב ,הנשמל תחא חירוגיטקמ החדנ יתרבחה סוינגה ותוא ,ןודורפ רמ לש ותייזהב
 הנובתה ןמ ,םיהולא תאמ ליצהל ,ולש תוירוגיטקה תלהקמ ףרח ,ודי גישתש

 .תיטתניס החסונ ,תטלחומה

 העיבמ ,הנושאר הדבוע (יתרבחה סוינגה) הרבחה החינמ הליחת
 תודגונמה היתואצות רשא ,התימאל הימוניטנא ...הנושאר הרעשה
 תויהל תויושע תונקסמה ויהש חרוא ותואב תיתרבחה הלכלכב תוללוחתמ
 שקיה יפל לכב תגהונה תיתיישעתה העונתהש ןפואב ;הבשחמב תושקומ
 לעב והנשמו ,תוליעומ תואצות לעב דחאה ,םימרז ינשל תגלפתמ ,תונויערה
 ה? םינפ־לפכ לש ןורקיע ינומדאה חרואב ןנוכל ידכ ...תוינסרה תואוצת
 היתובקעב רשא ,הינש הימוניטנא הרבחה התלעה ,וז הימוניטנא רותפלו

 ותוצמב יכ דע ,יתרבחה סוינגה ךרד היהי הזכו ,תישילש אובת
 תושונאב הריתסהש חכומ הז ןיא םלוא ,יכונא רעשמ ךכ — ויתוריתס לכ תא
 תומדוקה ויתודמע לכ לא תחא הציפקב רוזחי רוזח — ,לובג הל שי

 .(133 ׳מע /א ךרכ) .ויתויעב לכ תא רותפי תחא החסונבו

 הזיתה תכפוה ,התע ןכ ,*טודיטנאל הכפה הזיתיטנאה ןכ ינפלש םשכ

 רמ דצמ ונהימתהל יושעה רבד וב ןיא בוש הז םיחנומ יוניש .**הזיתופיהל

 היתויכס רשאו ,הרוהט תויהמ תילכתב איה הקוחרש ,תישונאה הנובתה .ןודורפ

 השדח חזית לכ .ןרתפל תושדח תויעב לעשו דעצ לכ לע תשגופ ,ןה תומלש־יתלב

 תייהנ ,הנושארה הזיתה לש התלילש הנה רשאו תטלחומה הנובתב איה הלגמש

 ,ןכ הנה .הנודינה הייעבל ןורתפכ ,התומימתב ,תלבקמ איה התואש ,הזיתניס היבגל

 חכווית היתוריתס לכ לוזאב רשא דע ,םירקבל תושדח תוריתסב תטבחתמ וז הנובת

 הנובתה" ,התכובמב .תורתוס תוזיתופיה אלא ןניא הלש תוזיתניסהו תוזיתה לכ יכ

 החסונב רתופו ,תומדוקה ויתודמע לא תחא הציפקב רזוח ,יתרבחה סוינגה ,תישונאה

 ותילגת תא הווהמ ,בגא ךרדב רבדה רמאי ,וז הדיחי החסונ ."ויתויעב לכ תא תחא

 .ןנוכמה ךרעב אוה רומאה .ןודורפ רמ לש תיתימאה

 ביצהש הרטמה .תמייוסמ הרטמ םשל אלא ,תורעשהל םיקקזנ םדא-ינב ןיא

 התיה ,ןודורפ רמ לש ונורגמ רבדמה ,יתרבחה סוינגה ,הנושארו־שארב ,ומצעל

 .ידגנ־םס ־
 .הרעשה •*
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 הדידל .בוט ךא הב היהי ןעמל ,תילכלכ הירוגיטק לכב יוצמה ערה לכ תא קלסל

 סוינגה עודמו .ן 1 י ו ו ש ה איה ,תיתימאה תישעמה הרטמה ,הנוילעה הבוטה ,בוטה

 וא ,תוילותאקה ,הווחאה ,ןויוושה־יא תא ואלו ,ןויוושה תא הרטמל ול םש יתרבחה

 תודרפנ תורעשה וז רחא וזב השמימ אל תושונאה" רשא ןעי ?ותלוז ןורקיע לכ

 םילמב .ןויוושה איה איה רשא — ,״תחא תיאליע הרעשה םשל םא יכ ,תובר הכ

 המדמ אוה ךכ לשב .ןודורפ רמ לש לאידיאה אוה ןויוושהש םושמ — :תורחא

 ואצמוה אל םייתרבחה םיסחיה לכ יכ — ,הנדסה ,יארשאה ,הדובעה־תקולח יכ ושפנב

 יכ הדבועה ןמ .ודגנ דימת ומק וללהש םפוס ,ןכ־יפ־לע־ףאו ,ןויוושה תלעותל אלא

 הז קיסמ ,לעשו דעצ לכ לע וז תא וז תורתוס ןודורפ רמ לש הידבהו הירוטסיהה

 ־תבשחמ ןיב אלא תמייק הניא וז ,רבדב הריתס שי םא .הריתס ןאכ שי יכ ןורחאה

 .יתואיצמה ךלהמה ןיבו ולש *ןועבקה

 אוה ערה ודצ ;ןויוושה תא בייחמה אוה ,ילכלכ םחי לש בוטה דצה ,התעמ

 ־סוינגה לש הרעשה איה השדח הירוגיטק לכ .ןויוושה־יא תא בייחמו ותוא ללושה

 אוה ןויוושה ,םוכיסב .תמדוקה הרעשהה ירפ ,ןויוושה־יא קוליס םשל ,יתרבחה

 החגשהה תרטמ ,תיטסימה היטנה ,תינושארה הנווכה
 תוריתסה לגעמב וללוחב ,דימת ודגנל ןתוא הוושמ יתרבחה סוינגה רשא הנוילעה

 ילכלכה תורורצה־ןעטמ לכ תא עיסמה רטקה איה החגשהה ,ךכיפל .תוילכלכה

 החגשהל שידקה הדורפ .תלפרועמהו הרוהטה ותנובתמ רתוי בטיה ןודורפ רמ לש

 .םיסמה לע קרפה רחאל אבה ,םלש קרפ

 ראבל ידכ ,םויכ ,םישמתשמ הב הברה הלמה איה ,החגשהה תרטמ ,החגשהה

 החסונ יהוז רתויה לכל .המואמ תראבמ הניא וז הלמ ,השעמל .הירוטסיהה תעונת תא

 .תישפח האצרה תודבועה תא תוצרהל התלוז לככ ךרד ,תימולקיד

 הישעתה תוחתפתה לשב ,.שדח ךרעל ןיעקרקמה וכז דנאלטוקסב יכ איה הדבוע

 המוש לודג הדימ־הנקב רצייל ידכ .רמצל םישדח םיקוש החתפ וז הישעת ;תילגנאה

 המוש ,הז יוניש ללוחל ידכ .הערמ־תוידשל םישרחנה תודשה תא ךופהל ,דתיה

 תואלחנה תא לסחל התיה המוש תואלחנה תא זכרל ידכ .תואלחנה תא זכרל ,דתיה

 חיגשהל ,רפסמ םיעור םהיתחת דימעהלו םתדלומ םוקממ םיסירא יפלא שרגל ,תונטקה

 ,דתיה ,דנאלטוקסב הלחנה־תוזוחאב םייוניש תרדיס ,ןכ הנה .םישבכ ינוילימ לע

 הנוילעה־החגשהה תילכת יכ ורמאו התעמ ואצ .םישבכ ינפמ םישנא תשרוה — האצות

 םתא ירהו ,םישבכ ינפמ םישנא תשרוה התיה ,דנאלטוקסב ,עקרקה־תואלחנ ןוניכב

 .הנוילעה־החגשהה לע תכמתסמה הירוטסיה םירבחמ

 רשא ,םימדוקה תורודה לכ יכ ,התע ,רמול .איה ונרוד תב ןויוושל היטנה ,ןכא

 ־החגשהה חוכמ ולעפ — יוניש־תילכת ונלשמ םינושה — רכו םרוציי־יעצמא ,םהיכרצ

 .1<נ11x6 66 — ןועבק־תבשחמ *
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 ונרוד ישנא תא רימהל הנושארו שארב הז ירה ,ןויוושה תמשגה ןעמל ,הנוילעה

 רשא ,תירוטסיהה העונתל רכנתהל ןכו ,םהיעצמאו םימדוקה תורודה ישנאב םהיעצמאו

 םינלכלכה .םהל ומדקש תורודה תשרומ תא םינשמ ,הז רחא הזב ,תורודה ויה היפל

 והנשמ יבגל וניא בוש ,דבועמ רמוח דחא יבגל היהש רבד יכ םיעדוי םג ,םיעדוי

 .השדח תרצותל ימלג רמוח םא יכ

 ,רתליא רתוי ןוכנ וא ,ארב יתרבחה סוינגה יכ ,ןודורפ רמ גהונש ךרדכ ,וחינה

 םידבועל *םינולוקה תא ךופהל תיהולאה הרטמב ,םיילאדואיפ םינוביד

 החגשהה התואל יוארכ ,םישנאב תורטמ םיפילחמ םתא ירהו םיוושו םיארחא

 תשרו,דבש תינודזה האנהה םשל ,תיעקרקה הלחנה תא ,דנאלטוקסב ,הננוכש הנוילעה

 .םישבכה ידי־לע םישנאה

 תא בסנ ,הנוילעה־החגשהב בבל־םוחב ןיינעתמ ומורפ רמש ןוויכ ,םרב

 אוה םג רשא ,ןומ׳זראב־באנליו אד רמ לש "תינידמה הלכלכה תודלות״ל ובל־תמושת

 .תוילותאקה םא יכ ,ןויוושה הניא בוש וז הרטמ .תיהולא הרטמ רחא רחוש

 הנורחאו תיעיבש הרעה

 ,תודסומ יגוס ינש ךא םימייק םהיבגל .םירבדה לא םהל הרזומ השיג ,םינלכלכה

 תודסומ םה םיילאדואיפה תודסומה .עבטה ידימש תודסומו םדא ידימ תודסומ

 םינלכלכה םימוד תאזב .םייעבט תודסומ — תונגרובה לש םתואו ,םייתוכאלמ

 תאצמה אוה ,םהלש םתד וניאש לכ .תותד יגוס ינש םיעבוק םה םג רשא ,םיגולואיתל

 — םייחכנה םיסחיה יכ םרמאב .םיהולאמ הלצאה — םהלש םתד וליאו ,םדא־ינב

 וללה יכ ונעימשהל םינלכלכה םירמוא ,םייעבט םה — ינגרובה רוצייה יסחי רמולכ

 ,ךכיפל .עבטה יקוחל םאתהב רוצייה־תוחוכ םיחתפתמו רשועה רצונ םהבש םיסחי םה

 םיקוח םה הלא .ןמזה תעפשהב םייולת םניאש עבט־יקוח םנה םמצע הלא םיסחי

 הנניא וז םלוא ,הירוטסיה .דתיה היה ,ןכ הנה .הרבחב דימת טולשל ודעונש םייחצנ

 הלאה תודסומבו ,תוילאדואיפ לש תודסומ ויהש ןויכ ,הירוטסיה .דתיה היה .דוע

 םתוא רשאו ,תינגרובה הרבחה לש םתואמ ירמגל םינושה רוציי־יסחי ונא םיאצומ

 .םייחצנ — רמוא יווה ,םייעבט םיסחיכ תוארהל םינלכלכה םישקבמ

 לכ תא ללכש ,םיתימצה דמעמ — הלש ןוירטילורפה היה הל םג תוילאדואיפה

 םינייצמ םתואש ,םידגונ תודוסי ינש וב ויה אוה םג ילאדואיפה רוצייה .תונגרובה יטבנ

 תעדה תא תתל אלב ,תוילאדואיפה לש ערה דצהו הפיה דצה םשב םג

 העונתה תא רצויה אוה ,ערה דצה .הפיה דצה לע רובגל ופוס ערה דצה ,םלועל יי

 ןיב ׳םיניב דמעמ ,םיניבה־ימי לש הפוריאבו תירסיקה אמורב ,(001011115)ןולוק *

 ,ויצלח־יאצויו אוה ,תותימצל רושקה םירא םלוא ,סירא היה ןולוקה .ןירוח,ד־ינבו םיתימצה

 .לוביבו םימדב תוסירא־רכש תרומת ,דביע התואש המדאה לא

 ׳

1 
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 ויה ,תוילאדואיפה ןוטלש ימיב ,וליא .קבאמה תא הננוכב ,הירוטסיהה תא תללוחמה

 תררושה הפיה הינומראהה ןמ ,תויריבאה תודימה ןמ תובהלתה ךותמ — םינלפלהה

 תוישעתב החוורה בצממ ,םירעב םיילכראירטאפה םייחה ןמ ,תובוחהו תויוכזה ןיב

 תודליגה ,תויצארופרוקה ידי־לע תנגרואמה הישעתה תוחתפתהמ ,רפכב תויתיבה

 לש הפיה הדצ תא הווהמה לכמ ,רבד לש ומוכיסבו ,םינמואה־יבר ידוגיאו

 ליטה רשא לכ קוליס תייעב תא םיגיצמ םינלכלכה ויה ,אופיא ,וליא ,תוילאדואיפה

 שחרתמ היה המ — היכראנאה ,רתיה־תויוכז ,םיתימצה דמעמ — וזה הנומתה לע לצ

 תונגרובה תוחתפתהו ,קבאמה תא וויהש תודוסיה לכ לע תרכ רזגנ היה היה ? זא

 קוליס לש תכרפומה הייעבה תגצה וז ,דתיה .הפאב הדועב קנחל הנודינ ,דתיה

 .הפוג הירוטסיהה

 לע אלו בוטה הדצ לע אל רבוד אל בוש ,ףכה תא העירכה תונגרובהש העשב

 ,תוילאדואיפה טולשב ,הדי לע וחתפתהש רוצייה־תוחוכ .תוילאדואיפה לש ערה הדצ

 ,ןהל םימיאתמה םייחרזאה םיסחיה ,תומודקה תוילכלכה תורוצה לכ .הלחנל הל ויה

 .וררופתנ ,הנשיה תיחרזאה הרבחל ימשרה יוטיבה היהש ינידמה בצמה

 רוציי־הרואכ ותוארל שי ,ילאדואיפה רוצייה תא החוכנ טופשל ידכ ,ןכ הנה

 דציכ ,וללה םידוגינה ברקב ,רשועה רצונ דציכ תוארהל שי .םידוגינה לע תתשומה

 דצה ,תודמעמה דחא דציכ ,תודמעמה ידוגינ םע דבב דב רוצייה־תוחוכ וחתפתה

 ועיגה םיירמוחה ותוררחתשה יאנת רשא דע ךלהו לדג ,הרבחה לש תערגמה ,ערה

 ןהבש תוביסנה יכ ,רוצייה חרוא יכ ונרמאב יד ונדגה אל יכה .הלימגה־תדוקנל

 םימיאתמ םה יכ םלוא ,םייחצנ תויהמ תילכתב םיקוחר ,רוצייה־תוחוכ וחתפתה

 רוצייה־תוחוכב יוניש תלוחת יכו םרוציי תוחוכו םדאה־ינב לש תמייוסמ תוחתפתהל

 'שארב ,רבדה בושחש ןויכ ז םרוציי־יסחיב יוניש ,חרכהב תררוג םדאה־ינב לש

 — ןיעב ושכרנש רוצייה־תוחוכו היצאזיליביצה תוריפ ונתאמ וללשיי אלש ,הנושארו

 היהנ ךליאו העש התואמ .וללה ורצונ ןהבש תלתרסמה תורוצה תא ץתנל המוש

 .ינרמשל ינכפהמה דמעמה
 לש תיראש היה ומצע אוה רשא ,ןויראטילורפ המעו ,המק תונגרובה

 ,תונגרובה החתיפ תירוטסיהה התוחתפתה ךלהמב .תוילאדואיפה ימימ ןויראטילורפה

 ,רתוי וא תוחפ הווסומ התישארב ,אצמנש ,יטסינוגאטנאה היפוא תא ,םירבדה חרוכמ

 ןויראטילורפ הברקב חתפתמ ,תונגרובה תחתפתמש לככ .סומכ םויק םייק היהשו

 דמעמו ןויראטילורפה דמעמ ןיב קבאמ הברקב חתפתמ .ינרדומ ןויראטילורפ ,שדח

 ,וניבי ,וכירעי ,וניחבי םרטב ,םידדצה ינש וב ושוחי םרטב רשא קבאמ ,תונגרובה

 ,ןעגר־תונבו תויקלח תויושגנתהב אלא ,הליחת הלגתמ וניא ,המרב וילע וזירכיו ודל

 תרותב ,םהל דחא סרטניא השידחה תונגרובה ינב לכ םא ,ינש דצמ .םיינסרה םישעמב

 םיסרטניא ,םידגנתמ םיסרטניא םהל שי הנה ,ותלוז דמעמ דגנכ ,דחא דמעמ ינב םתויה
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 םיאנתה ןמ עבונ הז םיסרטניא דוגינ .הלא דגנכ הלא םידמוע םהש תמיא־לכ ,םידגונמ

 סחי יכ רתויו רתוי רבדה אופיא רהבתמ םויל םלמ .םיינגרובה םהייח לש םיילכלכה

 לש יפוא םא יכ ,טושפ יפוא ,דיחא יפוא םהל ןיא תונגרובה הלה םהבש רוצייה
 םתואב יכ ,תולדה םג תרצונ ,רשועה רצונ םהבש םיסחיה םתואב יכ ;תוליפכ

 יכ ?יוכיד רצויה חוכ הווהתמ ,םיינרציה תוחוכה תוחתפתה הווהתמ םהב םיסחיה

 דמעמה לש ורשע תא רמולכ ,ינגרובה רשועה תא םירצוי םניא הלא םיסחי

 ,הזה דמעמה ךותמ םידדוב לש םרשוע תא הדמתהב םתולכב םא יתלב ,ינגרובה

 .הדמתהב לדגה ןלראטילורפ םרציבו

 םייעדמה ויגיצנ — םינלכלכה םיאצמנ ןכ ,רתוי ףשחנ םידוגינה־יפואש לככ

 .תונוש תולוכסא תורצונ ןאכמ !םהלש םתנשמב םיכבתסמ — ינגרובה רוצייה לש

 םינכמש המ לא ,םתנשמ יפל ,םישידאה ,םיטסילאטאפה םינלכלכה םנשי

 ,השעמל ,םישידא םמצע םינגרובהש הדימ התואב ,ינגרובה רוצייה לש תונורסחה םה

 םנשי ,וז תיטסילאטאפ הלוכסאב .רשוע שוכרל םהל םירזועה תיראטלורפה תולבסל

 רשא תונגרוב םיגציימ ,ודראקירו תימס םדא ןוגכ םייסאלקה .םייטנאמורו םייסאלק

 רוהיטל הנותנ התלועפ לכ ,תילאדואיפה הרבחה ידירשב ןיידע איה תקבאנש םע

 השדח הפונת ןתמלו רוצייהדווחוכ תלדגהל ,תוילאדואיפה יבברמ םיילכלכה םיסחיה

 ינתחדקה למעב עוקשה ,הזה קבאמב קלח לטונה ןויראטילורפה .רחסמלו הישעתל

 .הלאכש תרותב םתוא האור ומצע אוהו ,םיירקמ ,םייערא תולבסב ךא ןותנ ,הזה

 םניא ,וזה הפוקתה לש םינוירוטסיהה םהש ,ודראקירו תימס םדא ןוגכ םינלכלכה

 רוצייה־יסחיב רשועה שכרנ דציכ חיכוהל יתלוז תרחא תוחילש םמצעל םיאור

 םיקוחה םיפידע המ דע חיכוהלו ,םיקוחב ,תוירוגיטקב הלא םיסחי חסנל ,םיינגרובה

 הרבחה לש תוירוגיטקה ןמו םיקוחה ןמ ,רשועה רוציי םשל ,וללה תוירוגיטקהו

 שממ — עבטב ,הדיל לכ הוולמה באכה םא יכ םהיניעב הניא תולדה .תילאדואיפה

 .הישעתב ומכ

 םע רישי דוגינב תונגרובה תאצמנ הב ,ונתפוקת םע םינמנ םייטנאמורה

 העש התוא .רשועה ומכ שממ ,ךכ־לכ בר עפשב תרצונ תולדה הב :ןויראטילורפה

 םתדמע ימורממ םיפיקשמה ,ןויסנ יעבש םיטסילאטאפכ םינלכלכה םמצע םידימעמ

 תא םה םיקיתעמ .הז רשוע םירציימה ,* םירטקה־םישנאה לע ינויאג זוב טבמב

 לצא וליאו ,תומימת התיה םינושארה לצאש ,תושידאה תא םג ,םהימדוק וחתיפש

 .תונרדנג — הלא

 ־יסחי לש ערה דצה לע הדצמה ,תיראטינאמוהה הלוכסאה האב ,רחא

 לע ,הריעז הדימב ולו ,תופחל ,ןופצמה־ןויקנ ןעמל ,תשקבמ וז .םייחכנה רוצייה

 תורחתה תא ,ןויראטילורפה תקוצמ תא תונכב הכבמ איה ;תוישממה תוריתסה

 ."תונוכמ־םישנא" תועמשמב ,מ0זמנמ65-1,0001זן011\׳ש5 רוקמב *
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 גוהנל םילעופל איה תצעוי ;םמצע ןיבל םהיניב ,םינגרובה לש תנסורמ־יתלבה

 עיקשהל םינגרובה ינפל הצילממ איה ;תודלווב טעמלו בטיה דובעל ,תונקפתסב

 ןיב ץקדיא תונחבה לע תססובמ וזה הלוכסאה לש התנשמ לכ .בשוחמ ץרמ רוצייב

 ׳הרוצהו ךותה ןיב .םושייהו ןויערה ןיב ,תואצותהו תונורקעה ןיב ,השעמהו הכלהה

 .ערה דצו בוטה דצ ןיב ,השעמהו תוכזה ןיב ,תואיצמהו תוהמה ןיב

 השיחכמ .תללכושמה תיראטינאמוהה הלוכסאה איה תיפמתנאליפה הלוכסאה

 ;םינגרובל םדאה־ינב לכ תא תושעל איה תשקבמ ;םידוגינה תויחרכה תא איה

 הברקב תללוכ הניאו השעמה ןמ תלדבנ איה רשאב ,הכלהה תא םישגהל איה תשקבמ

 תוריתסה ןמ הטשפה גוהנל רבדה לקנ ,הכלהה םוחתב יכ רמול רתומל .םידוגינ

 היצאזילאידיאל ,התעמ ,היהת וז הכלה .תואיצמה םלועב ,עגר ידמ ,םילקתנ ןהבש

 תואטבמה תוירוגיטקה לע רומשל ,אופיא ,םישקבמ םיפורתנאליפה .תואיצמה לש

 םדירפהל ןיא רשאו ,םתוהמב םיעובטה םידוגינה אלב ,םיינגרובה םיסחיה תא
 העשב ,תינגרובה הקיטקארפה םע םה םיקבאנ יכ םשפנב םימדמ םה .הלא םיסחימ

 •םתלוזמ םיינגרוב םמצע םהש

 ־ א י צ ו ס ה ןכ ,תונגרובה דמעמ לש םייעדמה ויגיצנ םה םינלכלכהש םשכ

 .ןויראטילורפה דמעמ לש הכלהה־ילעב םה םיטסינומוקהו םיטסיל

 ;י ^ *לי.
 ,*5י *<יז!

 • '*(׳'!ו*. 0,!:ץ׳5

 לכ ,ךכמ האצותכו ,דמעמכ ומצע ןנוכ ןעמל ויד חתופמ ןויראטילורפה ןיא דוע לכ
 ־תוחוכ דוע לכו ,ינידמ יפוא ןיידע ןיא תונגרובה םע ןויראטילורפה קבאמ םצעלו דוע

 םיאנתה תא תוזחל רשפאל תנמ־לע ,הפוג תונגרובה ברקב ,םייד וחתפתה אל רוצייה

 ןיא — השדח הרבח לש התריצילו ןויראטילורפה לש ורורחשל םישורדה םיירמחה

 םיאכודמה תודמעמל עייס ןעמל רשא ,םיטסיפוטוא םא יכ הלאה הכלהה ילעב

 םלוא •םישדח םייח ךסונה עדמ רחא םירחושו תוטיש םה םירתלאמ ,םרוסחמב

 ,רתי תורירבב ןויראטילורפה קבאמ ןמתסמ המעו ,המידק תדעוצ הירוטסיההש םע

 םתעד תתל םא יכ םהילע ןיא בוש ;םה םחומב עדמ שקבל םיכירצ םה ןיא בוש

 ,עדמה לא םא יכ םהינפ ןיא דוע לכ .ול ׳מע־ילכ תושעהלו ,םהיניע דגנל שחרתמה לע

 םיאור םה ןיא ,קבאמה תישארב םא יכ םניא דוע לכ ,תוטיש תאצמהב ךא םלעפ לכו

 דיתעה ,ינסרהה ,ינכפהמה דצה תא תוארל אלב■ ,דבלב הקוצמה תא םא יכ הקוצמב

 תיחרכה הדלות עדמה השענ ,ךליאו וז העשמ .היפ לע הנשיה הרבחה תא ךופהל

 .ינכפהמ יהיו יראנירטקוד תויהל לדח אוהו ,תירוטסיהה העונתה לש

 .ןודורפ רמ לא אנ רוזחנ
 ןו־חרפ רמ ןיא הבש הדיחיה הדוקנה יהוז :ער דצו בוט דצ וב שי ,ילכלכ סחי לכ

 דצה תאו ,םינלכלכה ידי־לע גצומ בוטה דצה תא האור אוה .ומצע תא שיחכמ
 םיסחיב ךרוצה תא דמל םינלכלכה ןמ .םיטסילאיצוסה ידי־לע עקומ — ערה

 יתלב הקוצמב תוארל אלש הילשאה תא לביק םיטסילאיצוסה ןמ ;דעל םידמועה

 91 היפוסוליפה תולד

 תורמ לע ךמתסהל ותוצרב ,הלא םע םג ,הלא םע אוה םיעד־םימת .הקוצמה תא םא

 — ומצע אוהו ,תיעדמ החסונ לש םילדה הירועיש ידכל םצמטצמ ,ודידל ,עדמה .עדמה

 לש תרוקיבה תא ןה הלעהש לע ובלב ראפתמ ןודורפ רמ ,ןכ הנה .תוחסונ־שיא

 .וזמ םג ,וזמ הטמל אוה אצמנ :םזינומוקה לש תרוקיבה תא ןהו תינידמה הלכלכה

 המיד ,םסק־תחסונ ודיב ,רייוצמ רשא ףוסוליפ תרותבש ןויכ — םינלכלכה ןמ הטמל

 ־סילאיצוסה ןמ הטמל ;םירוהט םיילכלכ םיטרפל סנכיהמ ומצע רוטפל אוה לוכי יכ

 ךא ולו ,םמורתהל תעדה־־רואמ יד אלו חורה־ץמוא יד אל וב ןיאש ןויכ — םיט

 .ינגרובה קפואל לעמ ,תוננובתהה חוכב

 .תויועט לש זנטעש אלא וניאו הזיתניס תויהל אוה הצור

 וניאו — םיראטילורפלו םינגרובל לעמ ,עדמ־שיא תרותב ,אשנתהל אוה הצור

 תיבידמה־הלכלכה ןיב ,הדובעהו שוכרה ןיב ףרה־ילב טבחתמה ריעז ינגרוב אלא
 .םזינומוקהו

 תונוכמו הדובע־תקולח .2

 תויוחתפתהה תרדיס תא ,ןודורפ רמ יפל ,תחתופ הדובעה־תקולח
 .תוילכלכה

 > ב ו ט ה ה ד צ
 לש

 ) הדובעה־תקולח
 וב חרואה איה הדובעה־תקולח ,התוהמ תניחבמ"
 .(93 ׳מע ,׳א ךרכ) ״םילכשהו םיאנתה ןויווש םשגתמ

 ערה הדצ
 לש

 הדובעה־תקולח

 לש רישכמל וננעמל התיהנ הדובעה־תקולח" |
 .(99 ׳מע ,׳א ךרכ) ״הקוצמ |

 ;הינש הסריג

 ,הל דחוימה קוחה יפל הקלחיהב ,הדובעה"
 ידיל העיגמ ,התוירופל ינושארה יאנתה אוה רשאו ן

 ".המצע תא תסרוה איהו היתוילכת תלילש )

 ,ד י י ע ב
 ןורתפל

 תונורסח תא קלסמה שדחמ ףורצה" תא אוצמל 1
 "תוליעומה היתואצות לע רמוש אוהש םע ,הקולחה /

 .(197 ׳טע ,׳א ךרכ) !

 .תטשפומו הטושפ הירוגיטק ,יחצנ קוח ,ןודורפ רמ יפל ,איה הדובעה תקולח

 ־תקולח תא ריבסהל ידכ ול וקיפסי הלמה ,ןויערה ,הטשפהה יכ ,אופיא ,המוש ךכיפל
 ,הרוטקאפונאמה ,תויצארופרוקה ,* םיתכה .תונושה הירוטסיהה תופוקתב הדובעה

,03.51:6, !£.351:6 * 
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 הליחת ,ונייע "קלח" שרוש,ד םצע ידי־לע ראבתהל םיבייח הלודגה הישעת,ד

 ונקהש תוברה תועפשהב ןייעלמ םירוטפ ויהתו "קלחל" הלמה תועמשמב הפי

 .הפוקת לכב םייוסמ יפוא הדובע,דדוקולחל

 לש תוירוגיטקה ידכל דע םירבדה תא םצמצנ םא רתי טושיפ םושמ הזב אהי ,ןכא

 תואמ שולש הל ושרדנ הינמרג .הזכ ירוגיטק חרוא תטקונ הניא הירוטסיהה .ן1דורפ רמ

 ןיב הדרפהה איה ,לודג הדימ־הנקב הנושארה הדובע,ד־תקולח תא ןנוכל ידכ םינש

 הלוכ הרבחה האצמנ ,רפכו ריעה ןיב ,דבלב הזה סחיה ,דיה הנתשמש לככ .רפכהו ריעה

 םכל ירהו ,הדובע,*ודוקולח לש דבלב הז הדצ לע תעדה תא תתל םא .תינתשמ

 םינוראבהו הנשיה הילגנא ;תירצונה תוילאדואיפה וא ,תוקיתעה תוקילבופירה

 ץיו׳־,ד תואמב .(€ס״סס-1סז<1־0,דלש הנתוכה יגיברו השידחה הילגנא וא - ,הלש

 יבגל ,ןיידע תמייק התיה אל הקירמאש העשב ,תובשומ ןיידע תויה םרטב ,מחהו

 ־םיהשכ ,אטשוק תועצמאב םא יכ היבגל תמייק ,דתיה אל היסאש חעשב .הפוריא

 ,ירמגל תרחא הרוצ הדובע,ד־תקולחל ,דתיה זא ,תירחסמה תוליעפה זכרמ היה ןוכיתה

 םילגנאה ,םילאגוטרופה ,םידרפסהש העש ,ג\׳וח,ד האמב רשאמ ירמגל תרחא תוזח

 םינקמ ונויבצו קושה לש ופקיה־רועיש .םלועה יקלח לכב תובשומ ודסי םיתפרצהו

 יפל ,םהילע שיקהל השקי רשא יפואו ןויבצ ,תונושה תופוקתב ,הדובע,ד־ת קולחל

 .דבלב "קלח" לעופה יפלו הירוגיטקה

 תא ונייצ ,תימס םדא ימימ - ןודורפ רמ רמוא - םינלכלכה לכ
 בר םמיעטהב םלוא ,הקולחה קוח לש תונורסחה תאו תונורתיה
 ־יטפואה תא רתוי תריש הז רבדש ןויכ ,םיינשה תא רשאמ םינושארה תא רתי
 ויתונורסח תויהל םילולע המ םלועמ ומצע לאשי םהמ שיאש אלב ,םהלש תוימ
 דע הדיפקב וב טוקנל םא ,ופוג ןורקיע ותוא דציכ ...םיקוחה ןמ קוח לש
 אל ,ןלכלכ םוש ?ךופיה תילכת תוכופה תואצות ידיל איבמ ,ויתונקסמל

 .ןובילל ,דייעב ןאכ הדמע יכ ללכ שח אל ,הנה דעו תימס ימימ אלו תימס ינפל

 אוה אוה הבוט איבמה םרוגה ,הדובע,ד־תקולחבש ךכב וליפא ריכמ יאס

 .הערה דילומ

 — ,יכ האר םג האר אוה .ןודורפ רמ רובסשמ רתוי תכל־קיחרמ תימס .א

 הברהב םה םיתוחפ ,םישנאה ןיב םייעבטה תונורשכה ילדבה ,תואיצמב
 םישועה םישנאה ןיב תולידבמכ תומדנה ,ולא תונוש תויטנ .ונא םירובסשמ

 םשכ םרוגה ךכ־לכ ןניא ,ליגה תורגב אולמל םעיגהב ,םינושה תועוצקמב

 .הדובע,ד־תקולח לש האצותה םנהש

 ־בלכמ תוצוח בלכ ,דנוששמ תוחפ ףוסוליפמ אוה הנוש לבס ,רבד לש ורקיעב

 תא ענומ וניא הז לכ .הזל הז ןיב םוהת הרעפש איה הדובע,דדוקולח .יעזג דיצ

 תונורסחה תא ובל לע ףא הלעה אל תימס םדא יכ ,דחא םוקמב ,רמאלמ ןודורפ רמ

 היה יאס .ב /ז יכ רמול ואיבמה םג אוה הז רבד .הדובע,ד־תקולח םהל תמרוגש

( 
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 אוה הבוט איבמה םרוגה ותוא ,הדובעה־תקולחב" יכ תעדל ריכהש ןושארה

 ."הערה דילומ

 .811111מ :יאטנומלל בישקנ הבה םלוא

 תא ,תינידמ הלכלכב ןיוצמה ורוביחב לביקש ךכב ינדביכ יאס .ב /ז רמ
 תירסומה העפשהה לע ,עטק ותואב ,ןושאר ,רואל ויתפשחש ןורקיעה
 ול השרה אל יאדו *יירפס לש טעמ לקשמה־לק ומש .הדובע,ודוקולח לש
 רישעה רבחמ לש ותקיתש תא הז עינמל םא יכ סחיל לוכי יניא .ינטטצל
 ,םיבתכ :יאטנומל) .ךכ־לכ העונצ הליאשל שחכתיש ידכמ ,ולשמ םיסכנב

 .(1840 ,סיראפ ,245 ׳מע ,,א ךרכ

 תורעצמה היתואצות תא הבר תוחקפב גיצה יאטנומל :וז ותקדצב אנ־ריכנ

 ףיסוהל אצמנ אל ן׳חורפ רמלו ,ונימיב איה תננוכמש יפכ הדובעהדוקולח לש

 ,הרוכבה תלאשב םינד ונא םיאצמנ ןלזורפ רמ תמשאבש ןויכ םלוא .רבד ךכ לע

 םדא םדוק הנש הרשע*עבשו ,יאטנלכל רמ םדוק בר ןמז יכ ,תאז םג ,בגא ךרד ,רמאנ

 ןדה קרפב ,תוריהבב רבדה תא הלה גיצה ,ןיסוגראפ .א לש ודימלת ,דיהש ,תימס

 .הדובע,ד־תקולחב דחוימכ

 לדג המוא לש ללוכה הרשוכ םא רבדב קפס ליטהל םוקמ ףא שי
 דע הפי תולוע ...תובר תוינכימ תלונמוא .הקינכטב המדיקל היצרופורפב
 םא איה תורובהו ,שגרהו תעדה תרזע תא לילכ תוללושמ ןהש העשב דאמ
 ילולע ןוימדהו הבשחמה .תולפט,ד־תונומאה םא איהש םשכ השעמ,ד־ת שורח
 אלו הנושארב אל יולת וניא לגר וא די עינהל לגרהה םלוא :םה הייעט
 הלולכ ,הרוטקאפונאמה תכאלמ יבגל ,תומילשה יכ רמול ןתינ ,ןכ הנה .ינשב
 בשחיהל הנדסה לכות חומה ץמאמ אלבש ןפואב ,הבשחמל קקזיהל אלש תלוכיב
 תונמואב דואמ דע זירז תויהל לולע לארינג ...םישנא םה היקלחש ,הנוכמל
 תועונת רפסמ עוציבב תמצמטצמ לייחה לש ותלעמ לכש העשב ,המחלמה
 הב רשא הפוקתב .דיספה והנשמש תא חיוורה ןושארהש לוכי .לגרו די

 .ומצעלשכ עוצקמ תווהל היושע הבשחמ,ד־תונמוא וליפא ,אוה דרפומ רבד לכ

 .(.4. £6!י§115011: £3531 8111' 1י11131:011:6 ^6 121 500161:6 01\ז116, ?31*13, 1783)***

 בר ומיעטה םינלכלכה לכ" יכ םישיחכמ ונא ,תיתורפסה הריקסה םויס םשל

 תא ןאכ ריכזהל יד ."הדובעה־תקולח לש תונורסחה תא רשאמ תונורתיה תא רתי

 .ידנומסיס

 ןודורפ רמל אצמנ אל ,הדובעה־תקולח לש היתונורתיל רשא ,ןכ הנה

 םייללכה םיטפשמה לע רתוי וא תוחפ תוצלמנ םילמב רוזחל םא יכ ותושעל רבד

 .לכל םיעודיה

 ."ול רשא — שיא שיא״ *
 £61110111:67, 0611^68 00111ק161:68 **

 .1783 ,סיראפ ,״תיחרזאה הרבחה תודלות לע הסמ״ :ןוסוגראפ .מ ***
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 "יבשחמב ,הירוגיטקכ ,יללכ קוחכ הדובע,ד־ת קולחמ אוה רזוג דציכ ,התע ,הארנ

 וררגי ,הז קוח ,וז הירוגיטקש רבדה רשפא דציכ .הב םירושקה תונורסחה תא

 ז ןורתפ רמ לש תינויוושה הטישה לש הקזנל ,הדובע לש הווש־יתלב הקולח

 לע תבשנמ הלחה תורעס־חור ,הדובע,ד־תקולח לש וז תיגיגח העשב
 הנושארב ...;דיחאו הווש חרואב לכה ןעמל תמשגתמ הנניא המדיקה .תושונאה
 לע םידיחי לש וז הילפה ...םיסחוימ לש םצמוצמ רפסמ לע הדי המש איה
 ןויוושה־יא לע הרבסה ידיל ,בר הכ ןמז ךשמ ,האיבהש איה ,המדיקה ידי
 ןוניכ תורבחה תא הננוכו ,םיתכה תא הדילוה ,םיאנתה לש יהולאהו יעבטה

 .(94 ׳מע ,,א ךרכ ,ןודורפ) יכראריה

 ;הדובעה תקולח לש תונורסחה ןה םיתכה ,ןכבו .םיתכה תא הרצי הדובעהדוקולח

 6^1 46מב0״5113״411111* .תונורסחה תא הדילוהש איה הדובעה־תקולחש ןאכמ

 רוצית הדובעה־תקולחש ךכל םרג המ ולאשתו ,תאזב ךישמהלו ףיסוהל ורמאת יכ

 :תאז לע םכבישי ןודורפ רמ ?רתיה־תויוכז תאו יכראריהה ןוניכה תא ,םיתכה תא

 םתיילפה אוה ןידורפ רמ יניעב ,גיסה .גיסה ?המדיק,ד תא רציש והמו .המדיק,ד

 •המדיק,ד ידי־לע םדא־ינב לש הבוטל

 אלו תירואית הירוטסיה אל וז ןיא בוש .הירוטסיהה האב היפוסוליפה רחאל

 ןיב הלבקה עבוק ןו־זורפ רמ .תיתאוושה הירוטסיה יהוז ,תיטקלאיד הירוטסיה

 ***לזרפמ ןיבו י״וזארקב לעופ ןיב ,םיניב,ד ימיב סופדה־לעופ ןיבו םויכ ,סופדה לעופ

 םינזאמ,ד־ףכ תא הטמ אוהו ,םיניבה־ימיב טעה־שיאו ונימי ןב טעה־שיא ןיב ;ירפכ
 ונל הושירוה וא הוננוכש יפכ הדובעה־תקולח םע רתוי וא תוחפ םינמנה םתוא דצל

 תחא תירוטסיה הפוקתב הדובעה־תקולח תא וז דגנכ וז אוה דימעמ .םיניבה־ימי
 ןודורפ רמ לע היהש רבדה הזה .הינש תירוטסיה הפוקתב הדובעהדדקולח תאו

 ,הללכב הדובע,דדוקולח לש היתונורסח תא ונתוארהל היה ךירצ .ואל ?וחיכוהל

 קלח לע עיגפמב דומענש םעטה המ ,ךדיאמ .הירוגיטק תרותב הדובע,ד־תקולח לש

 לילעב וב רזוח ןלהל ותוארל ונא םידיתעש העשב ,ןודורפ רמ לש ורוביח לש הז

 ? לוכיבכ ,םירבד־חותיפ ותוא לכמ

 — ,ןודורפ רמ ךישממ — תלצופמה הדובעה לש הנושארה האצותה
 ךופה סחיב םילדגה הדובעה־ימי תכראה איה ,שפנה תתחשה רחאל

 וניא הדובעה־ימי ליש םכרא רועישש ןויכ לבא ...אצומה ינחורה חוכה תומכל
 המלשההש העשמ ירה ,םויב תועש הרשעדדנומש וא הרשע־שש לע תולעל לוכי

 רכשהו ,ריחמה ןובשח לע השעית איה ,ןמזה ןובשח לע תושעהל לכות אל

 .הדלפו לזרב תוישעת זכרמו תורכמ ריע - וזארק^קל־ד רת^-!זארק *•
 .םיסוסה תוסרפ תא לזרפמה ןמוא ***
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 ןופצמה יכ אוה ,ונייצל םא יכ ונל ןיא רשאו אוה יאדוש המ ...תחפי
 ־תכאלמלו הדובע־להנמ לש ותדובעל דחא רעש עבוק וניא ילאסרבינואה
 ןפואב :ימויה רכשה םוצמצב חרכה אופיא שי .רוחש־לעופ לש ויפכ
 עגפיי אלש ול רשפא־יא ,הליפשמ הדובע ינפמ ושפנ הדסויש רחאל ,דבועהש

 .לומגתה תותיחפ בקע ,ופוגב םג

 םיטופיש טנאק הנכמ היה םתואש ,הלא םישקיה לש ינויגהה ךרעה לע דומענ אל
 .ןינעה ןמ םיחיסמה םיעטומ

 :םנכת ירהו

 המיאתמ הז ליפשמ דוקפיתל ;ליפשמ דוקפית לעופה לע הפוכ הדובעה־תקולח

 ידכו .תכלוהו הלדגה רכש־תתחפהל איה היואר וז תתחשומ שפנ ;תתחשומ שפנ

 ןעמל ,רמואו ןודורפ רמ אב ,תתחשומה שפנל איה היואר וז רכש תתחפה יכ חיכוהל

 רמ לש ושפנ םאה .תאז עבותה אוה ילאסרבינואה ןופצמה יכ ,ןופצמה־ןויקנ
 ?ילאסרבינואה ןופצמה םע תינמנ ןודורפ

 ,"הדובעה־תקולח לש תינויגהה הזיתיטנאה" ןנה ,ןודורפ רמ תעדל ,תונוכמה

 .הנדסל הנוכמה תא ךפוה אוה רבד תישאר ,הקיטקלאידה תרזעבו

 הדובע,ר־תקולחמ רוזגל ידכ ,השידחה הנדסה לש המויק תא החנהכ עבקש רחאל

 תנמ־לע ,הדובעה־תקולח לש הדלותכ ,תולדה םויק תא ןלזורפ רמ עבוק התע ,תולדה תא

 .תולד התוא לש תיטקלאידה הלילשכ וז תא גיצהל ודיב היהיש ידכו הנדסל עיגהל

 תיסיפ הניחבמ ,לבנמ דוקפיתב — תירסומ הניחבמ ,דבועה תא הפיהש רחאל

 ליפשהו הדובעה־להנמב לעופה תא הל ת י,דש רחאל ;רכש־תותיחפב —

 תנמ־לע תונוכמלו הנדסל אוה לפטנ בוש ,הילוש לש םיפכ־תכאלמ ידיל דע ותדובע תא

 אוהשכ ותלפשה תא םילשמ אוהו ',"םינודא וילע ותיתב" ,דבועה תא לבנל
 ,תאז דוע !האנ הקיטקלאיד ".רוח ש־ לעו פ תגרדמל ןמוא תגרדממ ודירומ"

 בוש ,הדובע,ד־תקולח לש השדח הירוטסיה ול השורד ,אל ךא ;ךכב קפתסה אול

 .וחורכ הנדסה תא ןנוכלו רוזחל ידכ םא יכ ,תוריתסה תא הנממ רזוג תויהל ידכ אל

 תודוא־לע התע הז רמא רשא לכ חוכשל אוה ךירצ וזה הרטמל עיגהל תנמ־לע
 .הקולחה

 .התושרב םיאצמנה םירישכמל םאתהב ,תרחא תקלחתמ ,תנגראתמ הדובעה

 ־תקולחב חותפל .רוטיקה־תנחט רשאמ הנוש הדובע־תקולח םיבייחמ די־לש־םייחירה

 — ,תונוכמה ,דחוימ רוציי־רישכמב ,ןכמ רחאל ןודלו אובל ידכ ,הללכב הדובעה

 .הטוב דיב הירוטסיהב גוהנל הז ירה

 תא ךשומה רוש,דש םשכ שממ ,תילכלכ הירוגיטק רקיע־לכ ןניא תונוכמה

 ,השידחה הנדסה .יגרציי חוכ םא יכ תונוכמה ןיא .תילכלכ הירוגיטק וניא השרחמה

 .תילכלכ הירוגיטק ,יתרבח רוציי־סחי הנה ,תונוכמב שומישה לע תססובמה
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 .ןודורפ רמ לש ריהזמה ונוימדב םירבדה םישחרתמ דציכ ,התע ,הארנ

 החסונ,ד־ךופיה ׳הזיתיטנאה איה ,תונוכמ לש הדימתמה ןתעפוה ,הרבחב

 הדובעה דגנ יתיישעתה סוינגה לש ותאחמ יהוז :הדובעה לש

 רשפא0 דנוימ צ, ח ר ^א ?,דנוכמ יהמ ׳ויא *ת ינ ח צ רהו תלצופמה
 רשפא הנוכמ לכ .םתדירפה הקולחהש ,םינוש הדובע־יקיקלח

 ?ש טומיק םולג הנוכמב ,ךכיפל ...תולועפ המכ לש םוכיסכ הרידגהל

 הריתסב ,תינידמה הלכלכה תניחבמ ,תודמוע תונוכמהו ליאוה ...דבועה

 ;"י״!!א,ד ־י״יפתב ׳תדמועה ,הזיתניסה תא תוגיצמ ןה ,הדובעהדוקולהל
 הה גהב ,םינושה הדובעה־יקלח ןיב הדירפה ךא הקולחה ...הזילנאל דוגינב

 תצבקמ הנדסה ,רתויב ול הארנה דהוימה הדובעה גוסל רכמתהל שיאו שיאל
 וירקע תא האיבמה איה ...םלשה לא קל" לכ ץבש סחיה ,פ-לע פידבוע>ד *א

 דליפשדביוח!0'י וא 'י3,יכמ׳ד :לכ ידז זיא םלוא ...הדובעב תורמה

 דעשב וגי£ ׳ימילשמ ׳םינ*א יילע ׳דתתב לעיפ׳י תא תלבנמ איהש

 " י " י א ־ .דרוכ&יה ,,די*" - ~
 .ןיפילחה ןמו הדובעהדוקולחמ רתוי

 ידיב החינמה ,םינושה הדובעה־יקלח תדרפה .ן1דורפ רמל הטושפ הרעה ריענ

 דשא הדרפה ,רתוי ול הארנה דחוימה הדובעה גוסל רכמתהל תורשפא שיאו שיא

 ,השידחה הישעתב םא יכ תמייק הניא ,תישארב ימימ תמייק התוא האור ןודורפ רמ

 " , .תורחתה רטשמב
 ח כוהל דכ ,הדימה לע רתי ךיינעמ״ה "הדל1ת רדס" ונל הוותמ ןודורפ רמ

 .הנדסה ןמ - הרוכשה ,הדובעהדוקולחמ הנדסה הדלונ דציכ

 ירסמבו םינושה ויקלחל רוצייה תא ודירפהב יכ חכונ" רשא שיא המדמ אוה .1

 ."רוצייה־תוחוכ תא ליפכה ,דחוימ לעופ ידיל םהמ דחא לכ עצבל

 תווצ ביכרי םא יכ ,רהרהמו תובשחמ־טוח ותואב ךישממ" ,שיא ותוא .2

 רוצייל הכזי ׳הל ןווכתמ אוהש תדחוימה תילכתה םשל םידבוע לולכמ לש עובק

 , ״.רכו ,רתוי ץרמנ
 לעו ותבשחמ לע םדימעהל ידכ םירחא םישנאל העצה עיצמ הז שיא .3

 •יז ותבשחמ תולשלתשה
 ם ווש ןיב הוושכ ןתונו־אשונ ,הישעתה לש התישארב ,שיא ותוא .4

 .וילעופל ןכמ רחאל ויהנש וירבח םע ול

 דמעמ ינפמ ,הרהמ םלעהל וילע היה הז ינושאר ןויווש יכ רבדה ןבומ ,ןכא" .5

 ".ריכשה לש ותולתו םינודאה לש ןורתיה

 .(־*1־1״־״) הדובעל תורכשיהה ןכו ,םיריכשה רמעמ *

 ׳' .ןו־זורפ רמ לש ירואיתהו ירוטסיהה דותימל המגוד דוע ירה

 ״;וא ׳דנדם'דש יבדה תמא םא תוילכלכו תירוטסיה תואר־תדוקנמ ,התע ןחבנ

 .ה ז י ל א נ א ל דוגינב ,הדובעה

 ;,הדובעה תקולח רשאמ רתוי רחואמ ,הרבחב ,תורמה ןורקע תא ואיבה הנוכמה

 %,ינש דצמ ,וילע םתופב ידכ ךות ,ודובכ תא לעופל ובישה וללה ,דחא דצמ ,םא

 שי איה יא יכ :אי׳דו ׳הנדס לש המינפ םע הל ףתושמ דצ ,התוללכב הרבחה

 יי לש ה ז י ת נ י ם ה ,הקלוחמה הדובעה לש שדחמ הפוריצ איה הנוכמה םא *תורמ

 ׳> ״דשידח הנדסב הדובעה־תקולח תא המגודל ונחקל ־ וליאדהלשמהדובע־תקולח 'ה^

 רתויב תנגרואמה םיסכנ רוצייל הרבחה זא יכ ,המלש הרבחל המשייל תנמ־לע

 ללכ יפל הכאלמה תא קלחמה ,דחא ישאר־להנמ הב שיש התוא ,רערע אלל ,התיה

 הנדסה לש המינפבש העשב .ןכ רבדה ןיא םלוא .םידבועה רבח ןיב שארמ ץורח

 תינרדומה הרבחה הנה ,להנמה לש ותורמב ,קודקדב הדובעה־תקולח תרדסומ השידחה

 .ת־שפחה תורחתה תלוז ,הדובעהדוקולח םשל תרחא תורמ ,רחא ללכ הל ןיא

 ,יביטארופרוקהו ילאדואיפה רטשמב ,םיתכה רטשמב ,ילכראירטאפה רטשמב

 םולכ ,הלא םיללכ .םיעובק םיללכ יפל ,הלוכ הרבחב הדובע־תקולח תישענ ,דתיה

 רחואמ קרו ,ירמחה רוצייה יאנתמ הנושארל ודלונ וללה .ואל יקקוחמ ידי-לע וננוכ

 "ידובעח־תקולח לש ולאה תונושה תורוצה ויהנ הז חרואב .םיקוחל ויה רתוי הברה

 טעמ תחתופמ התיה וז ,הנדסב הדובעה־תקולחל רשא .יתרבח ןוגריאל תודוסי

 .ולאה תויתרבחה תורוצה לכב דואמ
 ,המינפ הרבחב תוחפ תטלש תורמהש לככ יכ ,חו1ר ללכ תרותב עובקל ףא רשפא

 ותורמל הב הרוסמ איה רתויו ,הנדסה םינפב ,הדובעה־תקולח תחתפתמ רתוי

 ,הדובעהרוקולח יבגל ,ןה תודמוע ,הרבחב תורמהו הנדסב תורמה ,ןכ הנה .דיחי לש

 .וזל וז ךופה סחיב
 ותכאלמ הבש ,הזמ הז רתויב םידרפנ םיקוסיעה הבש ,הנדסה יהמ ,התע ,הארנ

 םיזכרמ ןוההו תורמה הב רשאו ,דואמ הטושפ הלועפ ידכל תמצמוצמ לעופ לכ לש

 ונילע המוש הלאשה לע בישהל ידכ ?וז הנדס הדלונ דציכ .תודובעה תא םינווכמו

 הניאש ,וז הישעתב ןודל ינא רמוא .המצעלשכ הרוטקאפונאמה החתפתה דציכ ןוחבל

 םינמואה־תישעת אל הניא בוש רשא םלוא ,היתוגוכמ לע השידחה הישעתה ןיידע

 דומענ םא יכ ,םירתי םיטרפל סנכנ אל ונא .תיתיבה הישעתה אלו םיניבה־ימי לש

 .הירוטסיה רוציל ןיא תוחסונב יכ תוארהל ידכ תודוקנ המכ לע הרצקב

 רבצה היה תירוטקאפונאמה הישעתה תורצוויהל רתויב םייחרכהה םיאנתה דחא

 .תורקיה היתוכתמ תרבעהו הקירמא יוליג בקע לקוהש ,ןוהה

 לש םכרע תוחיפ ידיל איבה ןיפילחה־יעצמא לודיג יכ לילעב רבדה חכוה רבכ

 םילמב .ינש דצמ ,הישעתה יחוור תילע ידילו ,דחא דצמ ,םיעקרקממ הטנארהו רכשה



 ס כ ר א מ ל ר א ה 98

 םיילאדואיפה־םינובירה — םילמעה דמעמו תועקרקה־ילעב דמעמ דריש לככ :תורחא

 .תונגרובהו ןוהה־ילעב דמעמ הלע ןכ — םעהו

 ־קאפונאמה הישעתה תוחתפתהל תחא הנועו תעב ועייסש תוביסמ דוע ואצמנ

 ביתנב תיחרזמה־ודוהל רחסמה תרידח זאמ רוזחמל ואצוהש תורוחסה יוביר :תירוט

 .ימיה רחסה תוחתפתהו ילאינולוקה רטשמה ןכו ?הבוט־הווקת־ףכ

 הישעתה ימי־ירבדב ,ךרוצה יד הכרע לע ודמע אל ןיידעש ,הינש הדוקנ

 ,םיילאדואיפה םינובירה לש םיבורמה םהילכ יאשונ ירוטיפ איה ,תירוטקאפונאמה

 הנדסה תריציל .הנדסב םוקמ'םהל םאצמ םרטב ,יחרפ־יחראל ויה םהבש םיתוחנהש

 הכימת דוע האצמ הנדסה .צעודדו נ0חה תואמב תילאסרבינוא תויחרפ־ירחא המדק
 םירינה תכיפה בקע ,הדשהדו1אנמ תורידתב קחדנש ברה םירכיאה רפסמב המוצע

 םידבוע לש רתוי ןטק רפסמ העבתש ,תואלקחב תומדקתהה בקעו הערמ־ירכל

 .םינשב תואמ ךשמב םירעה לא ומרז הלאו ,תומדאה דוביעל

 ,תודמעמה לש יתרבחה םבצמב ועריאש םייונישה ,ןוהה רבצה ,קושה תובחרתה

 םיירוטסיה םיאנת וויה הלא לכ ,תוסנכה־תורוקמ יללושמ'ואצמנש םישנא ןומה

 תא וצביק רשא םה ,םיווש ןיב םייתודידי םימכסה אל .הרוטקאפונאמה תורצוויהל

 רגאמה הדלונ תונשיה תויצארופרוקה ןמ אל םג .ןודורפ רמ ירבדכ ,הנדסב םישנאה

 ןמוא־בר היהש ימ אלו ,השידחה הנדסה שארל היהש אוה ,רחוסה .הרוטקאפ

 .תויונמואה ןיבו הרוטקאפונאמה ןיב ינשקע קבאמ שטינ לכב טעמכ .תויצארופרוקב

 ,הדובעה־תקולח לש התוחתפתהל ומדק ,םידבועו םילכ לש םזוכירו םרבצה ן

 ,םיבר תועוצקמו םיבר םידבוע לש םצוביק התיחשמ רתוי ,הנדסה .הנדסה ברקב [

 לש ־ולוגיסו תודובע לוציפ העבק ,דחא ןוה לש ותדוקפב ,דחא םלואב ,דחא רתאב

 .רתויב טושפ דחא דיקפתל דחוימ לעופ

 הדבועב רשאמ ,המצעלשכ הדובעה־תקולחב תוחפ טול הנדס לש ,דנורתי

 ,תורתוימ תואצוה הברה וכסחנ הב רשא ,רתוי לודג הדימ־הנקב העצוב הדובעהש

 *תקולח העדונ. אל טעמכ x\ן!ודו האמה תישארבו ץץודד האמה ףוסב .םהב אצויכו

 .תידנאלוהה הרוטקאפונאמב הדובעה

 .תחא הנדסב ,םידבועה לש םצוביקב תינתומ הדובעה־תקולח לש התוחתפתה /

 םיפנעב הדובעה יכ ,)0/11 ־ה האמב אלו ג\/ודד האמב אל ,תחא המגוד םג ונידיב ויא

 דחא םוקמב םסנכל אהי ידש ךכ ידכ דע ,דרפנב השעית ,דחא עוצקמ לש םינושה

 ,הנה ,וידחי וצבוק םילכהו םישנאהש העשמ ,םלוא .ןכומה ןמ הנדסב תוכזל ידכ

 ,הפקתשנו הקתעוה ,תויצארופרוקה הנבמב תמייק וז ,רתיהש יפכ ,הדובעה־תקולח

 .הפוג הנדסב ,םירבדה חרוכמ

 — ללכב םאור אוהש הדימב ,םכופיהב םירבדה תא האורה — ןודורפ רמ יבגל
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 הנדסהש העשב ,הנדסל איה תמדוק ,תימס םדא הגישהש יפכ ,הדובעה־תקולח הנה

 .הדובעהדוקולח םויקל יאנת איה

 רתוי ךרפומ רבד ךל ןיא .ץעו 1 ודז האמה ףוס זאמ תומייק ,שממ תונוכמ

 הזיתניסכו הדובעהדוקולחל הז י ת יטנאכ תונוכמה תא תוארל רשאמ

 .תלצופמה הדובעל תודחאה תא הריזחמה

 לעופה ןעמל תודובע לש ףוריצ רקיע־לכ אלו ,הדובע־ילכ לולכמ איה הנוכמה

 שומיש ידכל תדרפנ הלועפ לכ המצמוצ ,הדובעה־תקולח ידי־לעש העשב" .ומצע

 —דחא עונמ ידי־לע לעפומה ,וללה םירישכמה לכ לש םללכ הנה ,טושפ דחא רישכמב

 821ב1כ2§6: ד>21{:6 §111* 1י60ס11ס11116 468 !11201111163,6*0. ?21־13, 1833.* ״.הנוכמ הווהמ

 ידי־לע בכרומ ילכ לש ותענתה ;םיבכרומ םילכ ? םילכ רבצה ;םיטושפ םילכ

 ;םייעבטה תוחוכה ידי־לע הלא םירישכמ לש םתענתה ?םדא ידי־לע ,דידזונמ

 עונמ הל שיש תונוכמדוברעמ ,דחא עונמ אלא הל ןיאש תונוכמדוכרעמ ?תונוכמ

 .הנוכמה תוחתפתה הנה — ,יטאמוטבא

 םשכ שממ ,דרפה ילבל םה םירושק הדובעה־תקולחו רוציי,ד־ירישכמ זכרה

 .םייטרפה םיסרטניאה תקולחו תוירוביצה תויוכמסה זכרה ,ינידמה םוחתב ,םירושקש

 הל שי — הלש תיאלקחה הדובעה ירישכמ ולא — ,היתומדא זכרה לע ,הילגנא

 רשא ,תפרצ .המדאה תדובעל תונוכמב שומישה ןבו ,תואלקחב הדובע־תקולח ףא

 תוקלחה־תטיש הל שי רשא — רמולכ ,המדאה תקולח ,םירישכמה תקולח הל שי

 תונוכמב שומישה אלו תואלקחב הדובעה־תקולח אל ללכ ךרדב הל ןיא ,(תולאצראפ)

 .המדאהדודובעל

 .הדובעה־תקולח לש התלילש אוה הדובעה־ירישכמ זכרה ,ןודורפ רמ יניעב

 תחתפתמ ,םירישכמה זכרה חתפתמש הדימב .הזמ ךפיהה ונא םיאור בוש ,תואיצמב

 ,הקינכימב הבושח האצמה לכ יכ רבדה אב ןאכמ .ךפיהל ןכו ,הדובעה־תקולח

 ודצמ ררוג הדובעה־תקולחב יוביר לכו ,הדובעה לש רתוי הבר הקולח תררוג

 .הקינכימב תושדח תואצמה

 רחאל ,הילגנאב ,הלחה הדובעהדוקולחב הלודגה המדיקהש ריכזנ יכ אוה רת1מל

 םישגופ םתומכש ,םירכיא םבורב ויה םיווטהו םיגרואה ,ןכ הנה .תונוכמה תאצמה

 ־וגמה הישעתה ןיב תיפוס הדרפה הדירפה תונוכמה תאצמה .תולשחנ תוצראב ןיידע
 וגלפנ ,תחא החפשמ רבעשל וויהש ,הווטהו גרואה .תיאלקחה הישעתהו תירוטקאפ

 לוכי העש התואו ,הילגנאב תבשל הווטה לוכי הנוכמל תודוה .הנוכמה לש היטעב

 הכרצ ץרא־לבח לש ותישעת ,תונוכמה תאצמה םדוק .תיחרזמה ודוהב תושעל גרואה

 ,רמצ — הילגנא ,ןכ הנה :לבחה תמדא תרצותמ םלג־ירמח רבד לש ורקיעב

 .1833 סיראפ ,רכו תונוכמה תלכלכ לע רוביח :׳גדאבאב *
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 — טנאוואלה תוצראו תיחרזמה ודוה ,התשפו ישמ — תפרצ ,התשפ — הינמרג

 ידיל הדובעהדוקולח העיגה ,רוטיקה־חוכבו הנוכמב שומישל תודות .ףכו ,הנתוכ

 אלא היולת הניא בושו התרוכמ־ץראב םויכ הרושק איה ץא בושש הלאכ םידמימ

 ,ןורחא ןורחא .תימואלניבה הדובעה־תקולחבו ,םיימואלניבה ןיפילחב ,םלועה־יקושב

 1רוצייב ,ךרד תאצמנ רשאכש ךכ ידכ דע הדובעה־תקולח לע העפשה תעדונ הנוכמל

 םיפנע ינשל רוצייה קלחנ דיימ ,םיינכומ םיעצמאב תיקלח עייתסהל ,והשלכ רצומ לש

 .םייאמצע
 תיפורתנאליפהו תיהולאה תילכתה לע רובידה תא דחייל שי םולכ

 ז תושארל תונוכמה לש ומושייבו ותאצמהב ומורפ רמ הלגמש
 הקיפסה אל בוש םידיה־תדובעש ךכ ידכ דע חתפתה ,הילגנאב ,קושהש העשב

 עדמ ,הקינכימה־עדמב שומישה לע תעדה תא ונתנ זא .תונוכמב ךרוצה שחוה ,ול

 •גש 1 ודד האמב רבכ לילכ בצועמ היהש

 םידלי .היפתתנאליפמ םיקוחרה םישעמב התישארב הנייטצה ,תינכומ,ד הנדסה

 םתקסעהל םיזוח !היטמקרפ ושמיש םה ;םיטוש־תופלצה חוכב ,הדובעל ,דב ודמצוה

 םא — רשא ןעי ,תולגשל םיסחייתמה םיקוחה לכ ולטוב .םימותי־יתב םע ומתחו

 .ם י י ט י ת נ י ם םילעופב ךרוצ היה אל בוש — ןמורפ לש ויוטיב תא איבהל

 לעופה ןיב תויושגנתהה בקע וחמצ תושדחה תואצמהה לכ טעמכ ,1825 ןמל ,ףוסבל

 תלעב התיבש לכ רחאל .לעופה תויחמומ תא ליזוהל ריחמ־לכב שקיבש ,דיבעמהו

 ־לכ קוחר תונוכמה םושיי תא האר לעופה .השדח הנוכמ העיפוה ,יהשלכ תובישח

 ךשמבש ,ןודורפ רמ ירבדכ ,הרטעה תא ריזחהמ ,ודובכ תא ול בישחמ ךכ

 .טאמוטבאה לש רשבתמ,ד ונוטלשל דגנתה ,ץעו 1 ודו האמב ,בר ןמז

 םילילג תרדס] היווט,ד־־תועבצא תא איצמה — רוי ר״ד בתוכ — טאיו
 ךכ־לכ ןומט ,דיה אל ירקיעה ישוקה ...טיירקרא םדוק בר ןמז ,[םיצרוחמ
 תא לומגל ידכ השורדה תעמשמב רקיעב םא יכ ...יטאמוטבאה ןונגנמב

 לש תועיבק,ד־דמת,דל םלגסלו ,הדובעב תורידסה־ירס םהילגרהמ םישנאה
 ,תשורחב ףקות הל תתלו תעמשמ־תקוח רבחל םלוא .הלודג תיטאמוטבא הנוכמ
 המישמ יהוז ,תיטאמוטבא תכרעמ לש תוריהמהו םיכרצה תא תמלוה אהתש ידכ

 .טיירקרא לש לצאנה ולעפמ איהו ,סאלוקרהל היוארה

 ,הרבחה ברקב הדובע,ד־תקולח הלדג ,תונוכמב שומישה בקע ,רבד לש ומוכיסב

 רתוב םדאהו זכור ןוהה ;רתוי הטושפ התשענ ,הנדסב ,לעופה לש ותמישמו

 .תאש רתיב
 תולשלתשה" חא עגרל חינמ אוהו ,ןלכלכ תויהל רמוא ןודורפ רמ רשאכ

 הנדסהש העשב ,ותואיקב תא תימס .אמ באושו הנופ והירה ,"הנובתב תונויערה

 יפכ ,הדובע,־דדוקולח ןיב לדבהה ■יבר המ ,ןכא .הימי תישארב ,דתיה תיטאמוטבאה

 היפוסוליפה תולד
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 !תימאמוטבאה הנדסב ,םויכ ,םיאור ונאש המ ןיבו ,תימס םדא ימיב תמייק התיהש
 ?1111050ק1ב1(! 803 "!*ת״&ס*""*. ךותמ תוקספ המכ טטצל יך ׳בטיןז תאן ריבס!ןל ידכ

 , , .רוי ר״ד לש
 הלכלכה תודוסי לע תוומלא,־ודוב ותריצי תא בתכ תימס .אש העשב
 תקולח .העודי־יתלב טעמכ תיטאמוטבאה הישעת,ד תכרעמ ,דתיה ,תינידמה

 אוה !הרוטקאפונאמב לודגה לולכש,ד־ןורקעכ ,קדצב ,ול התארנ הדובעה
 דחא קוסיעב ןויסנה ידי־לע ללכתשמ,ד לעופ ,תוכיסה תשורחב יכ חיכוה

 יכ האר ,הרוטקאפונאמ לש ףנע לכב .תוחפ רקיו רתוי ליעי השענ ,דיחיו
 ןורקיע יפל ,תושענ - םיווש זילפ־יטוח ךותיח ןוגכ - תומייוסמ תולועפ
 ,םתעיבקו תוכיס־ישאר תיישע ןוגכ ,תורחא תולועפ ;רתוי עוציב־תולק ,הז
 יעבט חרואב רשפא יכ ,אופיא ,קיסמ אוה ןאכמ :רתוי תושק ,סחיב ,ןנה
 תולועפה ןמ תחא לכל ,ויפכ־תוזירזל םיאתמ ורכש רשא ,לעופ רישכהל
 שמשל היה יושעש המ ,םרב .הדובע,דדו קולח תיצמת איה וז ה מ א ת ה וללה
 תועטהל ידכ אלא ,םויכ ,הפי היהי אל בוש ,תימס ר״ד ימיב הליעומ המגוד
 ,ןכאו .תיתשורחה הישעת,ד לש ישממה ןורקיעל עגונב ,רוביצה תא וב
 םיישיאה םירשכל תודובעה לש ןתמאתה רתוי ןוכנ ,תודובעה לש ןתקולח
 דטבאה תשורחה־יתב לש םהיתולועפ תרגסמב רקיע-לכ הלולכ הניא ,םינושה
 דיו הבר םיפכדווזירז עבות והשלכ ךילהת רשא לככ ,אוה ךופהנ ,םייטאמ

 הטונ תובורק םיתעל רשא ,םיפכה־רשכ לעופה ידימ ותוא םיעיקפמ ,החוטב
 ותלועפ רשא ,דחוימ ןונגנמל ותתל תנמ־לע ,תונוש תויטסמ תויטסל אוה

 .וילע חקפל יושע רענ יכ דע ,ךכ־לכ תנווכמ תיטאמוטבאה
 תחת תינכומ הדובע תישל ,אופיא ,אוה תיטאמוטבאה תכרעמה ןורקע
 לש יתדרפה ידי־לע ,םינמואה ןיב הדובעה־תקולח תא רימהלו דיה־־תכאלמ

 תבאלמ לש התלועפ תטיש יפל .הנג1כמ איה ןהמש םירקיעל הדובע,ד־דילהת
 רצומב רתויב רקיה האצוהה דוסי ,ליגרב "דתיה םיפכה־תדובע הנה ,דיה

 םיקחדנ ןמואה תונורשכ םיאצמנ תיטאמוטבאה הטישה יפל םלוא ,והשלכ
 .םיטושפ םיחיגשמ־םיאנוכמ ידי־לע הגרדהב

 ינתעד היהי ןכ אוה רשכומ לעופהש לככש ,םדאה עבט תשלוח יהוזכ
 ויתויוצרפתה ןכש ,תינכומ הכרעמל תוחפ םיאתמ ךכיפלו ,ןתמו־אשמב השקו
 ,ןתשרחה לש הלודגה הייעבה .רכינ קזנ תכרעמל םורגל תולולע תוררוסה
 דיקפת תא םצמצל המגמב ,ודיבש ןוההו עדמה ףוריצ ,אופיא איה ,םויכ
 ידמל םהב תחתופמה הלוגס — ,םהיפכדווזירזו םתונרע תלעפה םשל ,וילעופ

 .דבלב דחא ןיינעל םתוא םידימצמ רשאכ ,םהירוענב
 םרטב ,רפסמ םינש הילוש שמשל םדא בייח ,הדובע,ד־גרדה תטיש יפל

 יפל םלוא ,תואנוכמ־יטהל ולאי־יא עצבל ידכ דע תוזירז ודיו וניע הנייהת
 ,םיירקיעה ויתודוסיל ותוא המצמצב ,הדובע־ךילהת הדירפמה הטישה
 תא רוסמל רבדה ןתינ ,תיטאמוטבא הנוכמ תלועפל ויקלח לכ תא הדבעשבו

 ."תשורחה תיפוסוליפ" •
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 דמעויש רחאל ,םיליגר תונורשכב ןנוחמה שיאל ,הלאה םיידוסיה םיקלחה םצע
 ,הנשמל תחא הנוכממ וריבעהל ,קחדה תעשב ,ףא רשפא ןכו ,רצק ןויסנב
 ,הנשיה הרגישל יולג דוגינב תודמוע ולא ןיעמ תורומת .לעפמה־להנמ ןוצרכ
 לש השאר בוציע תמישמ תא דחא לעופל הדיע1מהו הדובעה תא תקלחמה
 התוינוגדח רשא הדובע — ,הצק תזחשה תמישמ תא — והנשמלו ,הכיס
 ,ה י י ו ו ש ה ה ןורקע יפל םלוא ...הב םידבועה תא תנבצעמ תממעשמה
 ךא םינפומ לעופה תונורשכ םיאצמנ ,תיטאמוטבאה הטישה יפל רמולכ
 ,ןונגנמ לש ותלועפ לע החגשהה אוה וקוסיעש רחאמ .רכו ,המיענ הדובעל
 תרשמו ומצע קיתעמ אוהש העשו ,רצק ןמזב ודמולל אוה לוכי ,הפי ןנוכמה
 ורהרהב ,ויתובשחמ תא חתפמו ותמישמ תא ןווגמ אוה ,תרחא הנוכמ די לע
 'תיפכ התוא ,ןכ הנה .וירבח תודובעמו ויתודובעמ םיעבונה םיפוריצה ללכב
 ,קדצ ילב אל ,וסחויש ףוג־תחרט התוא ,תובשחמה תרצה התוא ,תונורשכה
 הקולח לש רטשמב ,םיליגר םיאנתב ,םוקמ ןהל ןיא ,הדובעה־תקולחל

 .הדובעה לש הווש
 קקזהל אלש אוה ,ןונגנמב לולכש לכ לש ותמגמו תדמתמה ותרטמ ,ןכאו
 םישנ תכאלמ תגהנה ידי־לע הריחמ תא תיחפהלו םדא תדובעל רקיע לכ
 םתדובע תחת ,םירוחשה םילעופה תדובעו ,ריגבה לעופה תדובע תחת ,םידליו
 םהיניעש ,םידלי אלא קיסעהל אלש ,וז המגמ ...םיפכ־יזירז םינמוא לש

 המגודה יכ החיכומ ,ןויסנ־יקיתו םויייריכש תחת ,תושימג םהיתועבצאו תוינרע
 ידי־לע ,ףוסבל ,התחדנ ,רשוכה תוגרד יפל ,הדובעהדוקולח לש תיטסאלוכסה

 111־6: ?1!11050ןכ1ג16 <163 מ1^!111£20{:ןע:68 ס!! 60011011116.םירואנה םינתשרחה

 • 111 <£\18£1־16116ג 1. 1, 0112ק. 1)*

 הדילומ איהש אוה ,תינרדומה הרבחה ברקב הדובעה־תקולח תא ןייפאמש המ

 .עוצקמה־ילעב לש ןיחומהדוורצ תא הלא לעו גלפומה ןוימה תא ,תוחמתהה תא

 תוישיא יכ ,םינומדקה לצא ,ונתוארב ,יאטנומל רמוא ,תולעפתה ימעפנ ונא
 ׳םאונ ,ררושמ ,ףוסוליפכ המוק־רועיש תלעב ,תחא הנועבו תעב ,התיה תחא
 רשא הבחרנ הכלממ הארמל תלהבנ ונשפנ .איבצמ ,יאנידמ ,ןהוכ ,ןוירוטסיה
 בקע םא עדוי יניא .ותרדגב רגתסמו ותכושמ עטונ שיא שיא ונימיב .וזכ

 .ןטק םדאה יכ עדוי םג ינא עדוי םלוא ,הדשה בחרי הז קוליח

 הדביא הדובעה יכ אוה תיטאמוטבאה הנדסב הדובעה־תקולח תא ןייפאמש המ

 השענ ,תדחוימ תוחתפתה לכ הלדחש העשמ םלוא .יעוצקמ־דוחיי לש יפוא לכ

 הנדסה .דיחיה לש תללוכ תוחתפתהל היטנה ,תוילאסרבינואב ךרוצה שגרומ

 .עוצקמה־ילעב לש ןיחומה־תורצו גלפומה ןוימה תא תלטבמ תיטאמוטבאה

 ־רטבאה הנדסה לש הזה דיחיה ינכפהמה דצה תא ןיבה אל ףא רשא ,ן1דורפ רמ

 קלח תא תושעל לע1פל עיצמ אוהש דבלב וז אלו ,תינרוחא דחא^זעצ דעוצ■ ,תיטאמ

 אהי הז חרואב .הז רחא הזב ,םיקלחה רשע־םינש תא םא יכ ,הכיס לש רשע־םינשה

 ."תיתיישעת הלכלכ וא ,הרוטקאפונאמה לש היפוסוליפ" יי
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 רמ לש תיטיתניסה הדובעה יהוז .הכיסה לש העדותהו עדמה ללכל עיגמ לעופה

 ,רוחא תחא העונתו םינפל תחא העונת תושעל יכ ךכ לע רערעי אל שיא .ןיזדורפ

 .תיטיתניס העונת הז םג ירה

 ידכו .ריעזה־ינגרובה לש לאידיאל רבעמ גילפה אל ןודורפ רמ ,רבד לש ומוכיסב

 ,םיתימעה׳לא־ונבישהל רשאמ רתוי תלצומ רבד הלעמ אוה ןיא ,הז לאידיא םישגהל

 והשיא אוה רמוא — ךכב יד .םיניבה־ימי לש םינמואה־יבר ימיל רתויה לכל וא
 ומצע שוחי יכ ,תבשחמ־תכאלמ וייחב הדיחיו תחא םעפ םדא רוציי יכ ורפסב

 התוא ,ןכותה תניחבמ ומכ שממ הרוצה תניחבמ ,הז ןיאה .םדא הדיחיו תחא םעפ

 ז םיניבה־ימיב יעוצקמה דוגיאה ידי־לע השרדנש תבשחמ־תכאלמ

 ץל־ופונומו תורחת .3

 בוטה דצה
 תורחת בש

 ...הקולחכ שממ ,הדובעל איה יחרכה ךרוצ תורחתה"
 ".ןויוושה תטלשה ןעמל איה השורד

 רתויב תיאדווה ותאצות .תימצעה הלילשה אוה הנורקע" 1 ערה דצה
 ".תררוג איה םתואש הלא לע ןדבא תאבה איה 1 תורחתבש

 ללוכ ןויע
 הבוטה■ םהומכ ,היתובקעב םיאבה תונורסחה"
 ןמ ,הלא םגו הלא םג ,ינויגה חרואב םיעבונ ,...החימצמ איהש

 ".ופוג ןורקעה

 הייעב
 ןורתפל

 רזגיי יכ המוש רשא ,הרשפה ןורקע תא שקבל"
 ".ומצע שפוחה לע הלענה ,קוחמ

 :הינש הסריג

 לוסיח לע ןאכ רבודמ אהיש ,אופיא ,אוה ענמנה ןמ"
 לוסיח ןכתיי אלש םשכ ,ןכתיי אל רשא רבד — ,תורחתה
 ,ןוצרב רמוא ,לקשמה־יוויש תאיצמב אוה רבודמה ;שפוחה

 .(223 ׳מע ,,א ךרכ) ״להונה תאיצמב —

 םישקבמה םתוא דגנכ ,תורחתב יחצנה ךרוצה לע ןודורפ רמ ןגמ השעמ־תישאר

 .1םיבירי־תאנקב הרימהל

 ,המוד בל־תנא לכ לש האשומ" רשא ןעיו ,"הרטמ אלל תובירי־תאנק" תמייק ןיא

 — בהז־ףדור לש ,ןוטלשל — ןתפאש לש ,הבהאמל השא לש בלה־תואל ,חרכהב

 חרכהב איה ,הישעתב ,תוביריהדואנק לש האשומ ;הנפד־רזל — ררושמ לש ,בהזל

 ".המצע תורחתה אלא הניא תוביריהדואנק .חווירה

 .(סלגנא .פ תרעזו) .םיטסיראירופה תסריגכ 1
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 תאנק יכ אוה חרכהה ןמ יכה .חווירה םשל תוביריה־תאנק איה תורחתה

 ןידורפ רמ ז תורחת רמולכ ,חווירה םשל תובירי־תאנק אהת ,הישעתב ,םיביריה
 ,ודידל ,עובקל :תאז וניאר רבכו .רבדה תא עבוק אוהש ךכ ידי לע תאז חיכומ

 .לולשל הז ירה — חינהל ןבו ,חיכוהל הז ירה
 ,תוביריה־תאנק לש האשומ ,השאה אוה בהאמ לש יעצמא־יתלבה ו אשומ םא

 .חווירה אלו ,רצומה אוה ,הישעמב
 תוביריה־תאנק ,ונימיב .רחסמב םא יכ ,הישעתב תוביריה־תאנק הניא תורחתה

 לש םיילכלכה םהייחב םיבלש ףא םנשי .רחסמה םשל םא יכ תמייק הניא ,הישעתב

 סומלוב .רצייל אלב ,םיחוורדויישע סומלובב םיפוטש לכה םהבש ,םיינרדומ םימע

 ,תורחתה לש יתימאה היפא תא ףשוחו הלגמ ,הפוקת ידמ רזוחה ,הז תורספס

 .הישעתב תוביריה־תאנקב ךרוצה ןמ קמחתהל תשקבמה
 לכ תאו רתיה־תויוכז תא לטבל םידמוע יכ ,גועדז האמב ,ןמואל םתרמא וליא

 ,תיתישעתה תוביריה־תאנק תא םהיתחת איבהל ידכ ,הישעתה לש ילאדואיפה ןוגריאה

 *יבר לש ׳םייוגיא;ד לש רתי׳י־תויוכז יכ םכל בישמ היה היה ,תורחת היורקה

 תאז רמוא וניא ןודורפ רמ .תנגרואמה תורחתה םה ,תודליגה־ינמאנו םינמואה

 ".המצע תורחתה אלא הניא תוביריה־תאנק" יכ ועבקב רתוי תעלוק ןושלב

 יופר לוחי דימו ,לכל רכשו הדובע וחטבוי 1847 ראוניב 1־ה ןמ יכ ווצ

 .הישעתב ררושה ץרמנה חתמה תחת ,רועיש אלל

 ןודורפ רמ איצומש קוח־תדוקפ ,התע ,ונינפל שי ,הלילש ,העיבק ,החנה םוקמב

 ךיכי "דיריגיטק תרותב ׳דתייחצנ תא ׳תורחתב רשא חרוכה תא חיכוהל ידכ ,דחוימב
 אל רטפיה - תורחתה ןמ רטפיהל ידכ קוח־תודוקפב יד יכ ונמצעל המדנ םא

 ־חת ,תורחתה לע רוזגל עיצהל ידכ דע םירבדב גילפהל םאו .םלועל הנמיה רטפנ
 םימעה םלוא .יתוכלמדוצ יפ־לע תוטש־רבד עיצהל הז היהי ירה ,רכשה

 ויהיש המוש ,הלאכ רשא קוה־תודוקפ ואיצוי םרטב .תוכלמרוצ יפל םיחתפתמ םניא

 תא דכ בקעו ,ינידמהו יתיישעתה םמויק־יאגת תא הצקה לא הצקה ןמ םינשמ

 .םהייהדורוא לכ
 תונתשה לש" הרעשה יהוז יכ ,רערועמ־יתלבה ונוהטבב ךכ לע בישי ןודורפ רמ

 ונאיצוהל" היהי יאשר יכו ,"םיירוטסיהה םימדקומה־םיאנתה דניש אלל ,ונעבט

 .קוח־תדוקפ וזיא ףקותב תעדל ץא - ,״חוכיוה ללכמ

 לש תדמתמ תונתשה אלא הניא הלוכ הירוטסיהה יכ עדוי וניא ןודורפ רמ

 .ישונאה עבטה

 ,הישעתה שפוח ןעמל התשענ תיתפרצה הכפהמה .תודבועב אג קבדנ
 לכ תא התפצ אל ,1789־ב ,תפרצ יכ םאו ,ינידמה שפוחה ןעמל ומכ שממ
 אל איה ,אלמ הפב תאז רמאנ ,העבת ותמשגה תא רשא ןורקיעה תואצות
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 דבאי תאז שיחכהל הסני רשא לכ .התלחותב אלו היתולאשמב אל ,התגש
 עבקי רשא אתגולפ־רב םע ןיידתא אל םלועל :תרוקבל ותוכז תא יניעב

 עודמ .םישנא ינוילימ השימחודנירשע לש תינאטנופסה םתועט תא ןורקיעכ
 ,לרוגה־ווצ ,תיתרבחהדדלכלכה לש ןורקיע הניא תורחתה םא ,אופיא ,הז
 לע ,תויצארופרוקה לע רוזגל תחת ,הז עודמ ,םדאה שפנ חרוכ

 ך םשודיח לע תעדה תא ונתנ אל ,תודליגה לע ,םינמואה־יבר תודוגא

 תא ,תויצארופרוקה תא ולטיב געווודד האמה ינב םיתפרצהש ןויכ ,ןכ הנה

 י^ב םיתפרצה לע ןכ־לע ,םתונשל םוקמב ,תודליגה־ינמאנו םיגמואה־יבר ידוגיא

 ,תפרצב ,הננוכ תורחתהש רחאמ .הלטבל תחת ,תורחתה תא תונשל xוx־ה האמה

 םיכרצ בקע ,וז תורחת לע רוזגל ןיא ,םיירוטסיה םיכרצ בקע ^וח־ה האמי

 היה רושק תורחתה לש הנוניכש ןיבה אל רשא ,ןודורפ רמ .םירחא םיירוטסיה

 תמשנל חרוככ תורחתה תא דימעמ ,מזו1 ודז האמה ישנא לש תישממה תוחתפתהב
 האמה לש לודגה רבלוק לע רמוא היה המ .1״ * םדאה

 1״,״. זמזווודז
 ג, רוהל תודבוע ןאכמ םג הלוד ןודורפ רמ .יחכנה בצמה אב הכפהמה ירחא

 תחתופמ הניא וז הירוגיטק ןהבש תוישעתה לכ יכ וחיכוהב ,תורחתה לש התויחצנ

 .תושישת ,תותיחנ דמעמב תואצמנ ,תואלקחה ןוגכ ,ךרוצה־יד ןיידע

 תמרמ הטמל ןנהש — תורחא ,תורחת־תמרב ןיידע ןניאש תוישעת שי יכ רמול

 .תורחתה לש התויחצנ תא רקיע־לכ חיכומ וניאש טופטפ הז ירה ,ינגרובה רוצייה

 יב רשא יתרבח סחי איה תורחתה :תאזב םכתסמ ןו־זורפ רמ לש ונויגה לכ

 ינויגה חותיפ וז התימא חתפמ אוה ןיא .םיינרצייה וניתוחוכ תא ,םויכ ,ונא םיחתפמ

 תאנק איה תורחתה יכ ירמאב ,הפי תוחפוטמ תורוצ ,תחא־אל ,הל הוושמ םא יכ

 ־הדובעב תוירחאה איה ־תוריח תונקל ונימי חר1א איה יכ ־הישעתב תובירי

 ¬לרוגה ווצ ־תיתרבחה הלכלכב ןורקיע ־ץיוושה תטלשהל יאנת ־ךרעה־ןוניכ

 ךות הקולח ־הקולח ךות תוריח ־יחצנה קדצה לש הארשה ־םדאה שפנל י

 .תילכלכ הירוגיטק ־ תוריח
 ןיאש דבלב וז אל .וז לע וז תונעשנ תויודגאתההו תורחתה
 תורחת רמואה .ןהיניב תוגלופמ ףא ןניא םא יכ ,וז תא וז תוקחוד ןה
 ופיא הניא תורחתה .תפתושמ הרטמ לש המויק רבד שארמ חינמ

 הארש ךכב איה םזילאיצוסה לש רתויב תרעצמה ותועטו ,תויכונאה

 .הרבחה תכיפהב התוא
 תורחתה יכ ,דחא דצמ ,חיכומ הז רבדו ,תפתושמ הרטמ רמוא תורחת רמואה

 םולכ ,תויכונא רמואהו .תויכונאה הניא תורחתה יכ ינש דצמ ,תודגאתהה איה

 היסנכה ןוטלש םייק םהבש ץרא־ילבחל יוניכ .םינימאמ־יתלבה תוצראב תיניטאלב .

 .דבלב ןיעדויארמל
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 איה .הרבחה ידי־לעו הרבחב תללוחתמ תויכונא לכ י תפתושמ הרטמ רמוא וניא

 ,םיפתושמ םיכרצב ,תופתושמ תורטמב רמולכ ,הרבחה םויקב ,אופיא ,תינתומ

 ,תודבאתההו תורחתה יכ רמול אצמת אמשו .דכו דכו ,םיפתושמ רוציי־יעצמאב

 ד וז תא וז תודגונ ,ךכ םושמ ,ןניא ,םיטסילאיצוסה םירבדמ םהילעש

 דציכ .תורחתה לע תתתשומ תיחכנה הרבחה יכ הפי םיעדוי םיטסילאיצוסה

 םמצע םה רשאכ ,תמייקה הרבחה תא איה תכפהמ יכ תורחתה תא תוגגל םה םילוכי
 תא איה תכפהמ יכ תורחתה תא תונגל םה םילוכי הז דציכו ז הכפהל םישקבמ

 ז תורחתה לש התכיפה תא םה םיאור הב אקווד רשא ,הדיתעה הרבחה

 יכו ,ןילופונומה לש ודוגינ איה תורחתה יכ ,ןלהל רמוא ןודודפ רמ

 .תודגאתהה לש הדוגינ היהתש רשפא־יא ךכ בקע

 םלוא ,תילאכראירטאפה היכראנומל דגונמ ,ותישאר ןמל ,היה םזילאדואיפה

 ןיא דכ בקע יכה .ןיידע תמייק ,דתיה אלש ,תורחתל דוגינב רקיע לכ דמע אל

 ? םזילאדואיפל תדגונמ תורחתה

 ,הרבח לכל םתתל רשפאש יוניכ־תומש םה ,תודגאתה ,הרבח ,השעמל

 לע תתתשומה ,תודגאתה הווהמה ,תינגרובה הרבחל ומכ שממ תילאדואיפה הרבחל

 הלמה חוכב יכ םירובסה ,םיטסילאיצוס ואצמייש ןכתיי ,אופיא ,דציכ .תורחתה
 ןו־זודפ רמ לוכי דציכו י תורחתה תא רותסל םדי לאל שי ,דבלב תודגאתה

 — תורחתה תא ותונכב ,םזילאיצוסה דגנ ,תורחתה לע תוכז דמלל תוצרל ומצע

 ?המתסכ תודגאתה

 התוא ןיבמש יפכ ,תורחתה לש האנה הדצ תא הווהמ ,התע הז ונרמא רשא לכ

 ,תורחתה לש ילילשה דצה לא רמולכ ,רעוכמה דצה לא ,התע ,רובענ .ןודורפ רמ

 .תוקיזמה ,־ויתונוכתל — הב רשא ינכופהתלו ינסרהל ,היתונורסחל

 .ןוגי ךלהל ידכ הב שי ,ןודורפ רמ ונינפל רייצמ התואש ,הנומתה

 תורומת תללוחמ" איה ;םיחרזא־תומחלמ הבלמ ,הקוצמ הדילומ תורחתה

 ;תוחפשמה לע הכובמו םימואלה ןיב היסומלרדנא האיבמ ;״םייעבטה םירוזאב

 ,רסומה ,טפשמה ,קדצה יגשומב היבוברע האיבמ" ;ירוביצה ןופצמה תא התיחשמ

 ,הנקמ הניא וליפאו ,ישפחהו ןגוהה רחסמה תא תסרוה איה — ךכמ עורגש ,דמו

 תבזכאמ איה .ןגוההו עובקה ריחמה תא ,י ט י ת נ י ם ה ךרעה תא ,יוציפ תרותב

 .המצע לע ןוילכ תאבה ידכ דע םירבדב הגילפמ איה .םינלכלכה תא וליפא ,לכה תא

 הרבחה יסחי יבגל ,םלועב שי םולכ ,ןודורפ רמ הב לפוטש יפודה לכ רחאל

 ז תורחתה ןמ רתוי םרהמ ,רתוי ררופמ דוסי ,היתוילשאו היתונורקע יבגל ,תינגרובה

 ,םיינ גרובה.םי ס חי ל רתוי תינסרה תישענ םלועל ,תורחתה יכ לילעב ןייצנ

 םיאנת לש רמולכ ,םישדח רוציי־תוחוכ לש תינתחדק הריציל תנברדמ איהש הדימב
 .הבוט לש דצ וב שי תורחתה לש ערה הדצ ,תוחפל ,וז הניחבמ .השדח הרבחל םיירמוח
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 ...תיחרכה האצות ,הרוקמ תניחבמ ,הנה ,ילכלכ בלשכ וא בצמכ ,תורחתה
 .רוציה־תואצוה םוצמצ תיירואית לש

 .* יאווראה תיירואית לש האצות םדה־רוזחמ אהיש המוש ,ןודורפ רמ יניעב

 חוכמ ותדילומה ,תורחתה לש יחרכהה הפוס אוה ןילופונומה
 ...הקודיצ איה־איה ןילופונומה לש וז הדלוה .תדמתמה תימצעה התלילש
 איה תורחתהש ןויכמ ,םפא ...תורחתה לש יעבטה הכופיה אוה ןילופונומה
 זועמ ומכ אוה ןילופונומ,דש יפל ,ןילופונומה ןויער תא תררוג איה ,תיחרכה

 .הרחתמ טרפ לכל

 םשייל ,תחא םעפ תוחפל ,ודיב הלע יכ לע הדורפ רמ תחמשב ונא םיחמש

 דלונ ינרדומה ןילופונומה יכ םיעדוי לכה .הזיתיטנאהו הזיתה לע ותחסונ תא בטיה

 .תורחתה םצעמ

 לכמ" התשע תורחתה .םייטויפ םייומידב םצמטצמ ןודורפ רמ ,ןכותל רשא

 ."ותואמצעבו ונואב בצינ טרפ לכ הב רשא ,הכלממ ןיעכ — הדובע לש הנשמ־תקולח

 יכ ,אוה ,ךכ לע רמול רשפאש טעמהו ."הרחתמ טרפ לכל זועמה" אוה ןילופונומה

 .זועממ הכרעב תלפונ הנניא הכלממ

 םיעדוי ונלוכ לבא .תורחתה־דילי ,ינרדומה ןילופונומב אלא ןד וניא הדורפ רמ

 תורחתה ,דתיה הנושארב ,ןכ הנה .ילאדואיפה ןילופונומה ןמ הדלונ תורחתה יכ

 ,ךכיפל .תורחתה לש הכופיה היהש אוה ןילופונומה אלו ,ןילופונומה לש וכופיה

 .תיתימאה הזיתניסה — ךפיהל םא יכ ,הטושפ הזיתיטנא וניא ינרדומה ןילופונומה

 .תורחתל םדוק ילאדואיפה ןילופונומה :ה ז י ת

 .תורחתה :ה ז י ת י ט נ א

 ,ילאדואיפה ןילופונומה תלילש אוה רשא ,ינרדומה ןילופונומה :הזיתניס

 .ןילופונומ והנהש רחאמ ,תורחתה תלילש והנהו ,תורחתה רטשמ תא בייחמ אוהש ןויכ

 ,יטיתניסה ןילופונומה אוה ,ינגרובה ןילופונומה ,ינרדומה ןילופונומה ,ןכ הנה

 .ילאנויצארה ,ןיקתה ,ףורצה ןילופונומה והז .םיכפהה תודחא ,הלילשה תלילש

 ןילופונומה תא דימעמ אוהש העש ,ומצע ולש היפוסוליפה תא רתוס אצמנ ן׳ודורפ רמ

 טטצמ ותואש ,יסור רמ .יתיווע ,ת׳חיתס־לעב ,ימלג־ ינושאר ןילופונומכ ינגרובה

 יטיתניסה ויפא תא רתוי בטיה ,המוד ,ספת ,ןילופונומב ונודב ,םימעפ המכ ןודורפ רמ

 אוה ,"תינידמ־הלכלכב םירועיש" ורוביחב .ינגרובה ןילופונומה לש

 ,םיילאדואיפה תוילופונומה .םייעבט תוילופונומו םייתוכאלמ תללופונומ ןיב ןיחבמ

 םה םיינגרובה תוילופונומה ;םייתורירש רמוא יווה ,םייתוכאלמ םה ,אוה רמוא

 .םיילאנויצאר רמוא יווה ,םייעבט

 לש יגולויסיפה ודוקפית תא הליג רשא ,ילגנא אפור — (1657—1587) םאיליו ,יאווראה *
 .םדה רוזהמו םידירווהו םיקרועה תכרעמ תא ,בלה
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 ,תילכלכ הירועטק אוהש ןויכ ,ןודורפ רמ ותעדב לקוש ,אוה בוט רבד ןילופונומה

 ,בוט רבד איה םג ,תורחתה ."תושונאה לש תישיא־יתלבה הנובתה לש" הארשה

 ןילופונומה אוה בוט וניאש המ םלוא .תילכלכ הירוגיטק ,איה םג ,הנהש ןויכ

 ןילופונומהו תורחתה יכ אוה הזמ עורג דועש המ .התושממב תורחתהו ותושממכ

 תיאידיא יתש ןיב הזיתניסה תא שקבל ד תושעל שי המ .תידדה הז תא הז םיפרוט

 .תורוד ירודמ איה תדקפומ םש םוקמ ,הילא קיחמ הליצהל ,ולא תויחצנ

 הזיתניסה םג אלא ,םהידוגינו ןילופונומה ,תורחתה קר אל םייוצמ השעמה ייחב

 תורחתה ,תורחתה תא רצוי ןילופונומה .העונת םא יכ ,החסונ הנניאש ,םהלש

 .םיאליפונומ םייהנ םירחתמה ,םהיניב םירחתמ תוילופונומה .ןילופונומה תא תרצוי

 - ,תיקלח תורשקתה ידי־לע תורחתה תא םהיניב םימצמצמ םיאלופונומה םא

 תמועל המואב לדג םיראטילורפה ןומהש לככו .םילעופה ןיב הלדג תורחתה

 ־תחלושמ תונושה תומואה־ינב םיאלופונומה ןיב תורחתה היהת ןב ,םיאלופונומה
 קקזיהל אלב םייקתהל לוכי וניא ןילופונומהש ,הזכ אוה הזיתניסה לש היפוא .ןסר

 .תורחתה קבאמל תודימתב
 ׳וי ו פ ו נ ו מ ה תובקעב םיאבה ,םיסמה תא יטקלאיד חרואב דילוהל ידכ

 תח־ילבל השעש רחאל רשא ,יתרבחה סוינגה לע רבדמ ןודורפ רמ

 ,הלקלקעה וכרד

 ,הנה ,רוצעמ אללו הטרח אלל ,םיחוטב םידעצב להנתהש רחאל

 דחאלו ,תבצע רמוא וטבמו ,וינפ ךפה ,ןילופונומה םוחתל ועיגהב
 ןוגריא רצויו ׳רוצייה יאשומ לכ לע םיסמ ליטמ אוה ,תוקומע תובשחמ בשחש
 אטילורפל תונתינ תורשמה לכ הנייהת רשא ןעמל ,םלש ילהנימ

 .ןילופונומה ישנא ידי־לע םלתשמ ןרכשו ןויר

 רמאנ המו ?תירחש תפ אלל תולקלקע לייטמה ,הזלה סוינגה לע רמאנ המ

 ,םיסמה חוכב ,םינגרובה לע סרה תאבה אלא ,דגיא ותרטמ לכ רשא ,הזה לויטה לע

 ?טילש דמעמכ םינגרובל םויק־יעצמא תאצמהל אקוד םישמשמ םיסמה דועב

 םא יד ,םיילכלכ םיטרפב ןו־זורפ רמ גהונ דציכ ,תחא הצצהב ,תוארהל ידכ

 .ןויראטילורפה תרזעל אוב ןעמלו ,ןויוושה םשל לטוה הכירצה־םמ ותעדל יכ רמאנ
 ןוהה ידיב .תונגרובה תיילע זאמ םא יכ ותוחתפתה אולמל עיגה אל הכירצה־סמ

 לדנהו הווהתמה ׳םייקתמה ינכסחהו ןותמה רשועה ידיב רמוא יווה — יתיישעתה

 רשועה לוצינל יעצמא היה הכירצה לע סמה - ,הדובעה לש רישיה הלוצינ חוכמ

 טראויטס קא׳ז .ךורצל אלא וגהנ אלש ,םיליצאה יבר לש ינזבזבה ,זילעה ,תעדה־לק

 *?*""*6י 8י" :ויוביחב "דכייצ׳י לע סמה לש הנושארה הרטמה תא הפי ףשח
 .תימס .א םדוק םינש רשע םסריפ ותואש *

 ."תינידמה הלכלכה תונורקע לע םירקחמ" *
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 '02 םתואמ םי־ס דנ לשנ ה״א ־־ *י" ־ ׳י׳"־" "־י״ט

 'ילש־־נ •יי״יי לי ־יי־" " םלא ־
 ם הלמה ,ןכ הנה .הכירצה לע םיסמה םה הלא - םילדלדתמה לע רקיעב

 סל לטומ01*10 "1"ל תל1גלוגה'םמ ׳לשמ־דיד •••־דישעתה לע סמ םיליטמ

 םיסמה תוינויצ,טיטסנוקה תולשממב .םקיפמ בשחנ אוהש םיחוורהרו^שיפל
 •ו תואצוה רועיש יפל ,סמ לטומ שיאו שיא לע .הכירצה יפל ,ליגרב ,םיבגינ

 יארשאה,ירחסמה־ןזאמה,םיסמהלש תינויגהה תולשלתשהל רשא

 ידיל ,הינארואמ םאיליו ךולמ ימיב ,העיגהש ,תילגנאה תונגרובה יכ ,תאז ךא ןייצנ

 תאו ירוביצה יארשאה תא ,השדח םיסמ־תכרעמ רתלאל הרצי - ,ינידמה הנוניכ
 •המויק יאנת תא ישפח חרואב חתפל הדי לאל היה ךאשמ ,ןגמה־תויוכז תכרעמ

 הצמואמה ותונדמל לע ןוכנ גשומ ארוקל תונקהל ידכ ,וז הרצק הריקסב ,הב יד

 םזינומוקה ,יארשאה ,ירחסמה ןזאמה לע ,םיסמה וא להנימה תודוא לע ןודורפ רמ לש

 סחייתהל הסנתו ,רתויב תינחלס איה וליפא ,תרוקיבה אובת ,הברדא .ןיסולכואהו

 .תוניצר לש הדימב הלאה םיקרפה לא

 הטנארה וא יעקרקה ןינקה .4

 ת^ח םיםחי תרדיםבו 'דנוש חרואב וינק-י חתפתה תירוטסיה הפוקת לכב
 תא ללוגל אלא הז ןיא ,ינגרובה ןינקה תא רידגהל ,ןכ הנה .לילכ הזמ הז םינושה

 .תינגרובה הרבחה לש םייתרבחה םיסחיה ללכ
 ,דוחל הירוגיטק לשכ ,יולת־יתלב סחי לשכ ,ןינקה לש הרדגה תתל שקבל

 ,םיטפשמה־תרותב וא הקיסיפאטימב הילשא אלא וז ןיא ,יחצנו טשפומ ןויער לשכ

 ןינקב אלא ןד אוה ןיא ,ללכב ןינקה לע רבדמ הארנ ןודורפ רמש ףא

 .ם י ע ק ר ק מ מ ה ט נ א ר ב ,םיעקרקמה

 :הלכלכה רדגל ץוחמ ,לוכיבכ ,אוה ,ןינק תרותב ,הטנארה לש הרוקמ

 הקיז אלא ןהל ןיא רשא ,רסומהו היגולוכיספה ימוחתמש תוגשהב אוה טול
 .(265 ,מע /ב ךרכ) .םיסכנה תריצי לא ךאמ דע הקוחר

 הטנארה לש ילכלכה רוקמה תא ןיבהל ודי רצוקב ריכמ ןודורפ רמ ,ןכ הנה

 ימוחתמש תוגשהל קקזהל ותוא ץלאמ הז די־רצוק יכ אוה םיכסמ .ןיבקה לשו

 ,םיסכנה תריצי לא דאמל הקוחר הקיז ןהל שיש ףא רשא ,רסומהו היגולוכיספה

 עבוק ןודורפ רמ .הירוטסיהב ויתוגשה תונטק לא ןהל דאמ דע הבורק הקיז הנה

 ןינקה רוקמ תא תוארל ,םפא .ירותסמ וא יטסימ והשמ שי ןינקה רוקמב יכ
 ןיאה ,רוצייה יעצמא ןיבו רוצייה ןיב סחיה תא ןירותסמל ךופהל רמולכ ,ןירותסמכ
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 1 ילנלכ־עדמל הרמי לכ לע רתוול — ןודורפ רמ לש ונושלב רבדל םא — ,הז

 — ןודורפ רמ

 תוחתפתהה לש תיעיבשה הפוקתב יכ ,ריכזמ אוהש ךכב קפתסמ
 ,תואיצמה םועמיעל המרג היצקיפהש ןויכ — י א ר ש א ה תפוקת — תילכלכה
 יחרכה רבדה השענ ,קירה ללחב עלביהל ,דתיה הלולע תישונאה תוליעפהו
 :עבטה לא םדאה תא ,רתוי קזח רשקב ,רושקלו רוזחל

 .(229 ׳מע ,׳ב ךרכ) .וזה השדחה הנמאל ריחמה ,דתיה הטנארה ,ןכב

 דיתעל ,ןו־חרפ ,דחא לש ואוב הפצ *םיבוהזה םיעברא לעב שיאה

 םלועל ךא :ומלועב אוה ןודא שיא שיא :ךנוצרכ השע ,םלוע לש 1נ1בר״ :אובל

 ."תיכוכז יושע ,הז ונמלועש ןימאהל ינעינת אל

 דאמ ןכתיי ,קירה ללחב עלביהל יעצמא אוה יארשאה וב ,ךמלועב

 •עבטה לא םדאה תא רושקלו רוזחל ידכ יחרכה השענ ןינקה יכ

 ןיא בוש — יארשאל םדקי םלועל ןיעקרקמ,ד־ןינק וב ,םדא־ינב לש ישממה םלועב

 .ןודורפ רמ לש !גסמ״ג!• ע*""** ותואל םויק
 אלקשל אשונ תשמשמ וז ,הרוקמ יהי רשא יהי ,הטנארה םויק לע םכסוהשמ

 וא ,אירטו־אלקש ותואב הנורחאה הילוחה יהמ .הלחנה־לעבו סיראה ןיב אירטו

 :ןודורפ רמ ירבד הגה ז ,דטנארה לש עצוממה רועישה והמ ,תורחא םילמב

 םדאהש העשב ,הרבחה תישארב .וז הלאש לע הבישמ ו־זראקיר לש ותרות
 ץראהו ,יפוסניאה תורעיה בחרמ םא יכ וינפל היה אל ,ץראה ינפ לע היה שדח
 ,המדאה .תמייק הטנארה ,דתיה אל זא וא ,הדלונ ךא הישעתהו .,תבחרנ ,דתיה
 לש ךרע אלו תוליעומ לש אשומ ,דתיה ,הינפ הבציע םרט הדובעה רשא
 תוחפשמה תוברתה ,טעמ טעמ .תיתרבח אלו ,תפתושמ ,דתיה איה * ןיפילח
 התנקהו הדובעה האב .עקרקה ךרע שגרויש ךכל ומרג תואלקחב המדיק,דו
 הדובע־תומכ התואבש הדימב .הטנארה הדלונ ןאכמ :וכרע תא עקרקל
 ,דחיה .םלועמו זאמ ,ןכ־לע ;רתוי ךרעוה ןכ ,ותלוזמ בינהל דחא הדש ,רבדיה
 רכש תתחפהב ,הלוכ לכ המדאה תבונת תא לוטיל םילעבה לש םתייטנ

 ,הדובעה תובקעב אב וינק,ד ,ןכ הנה .רוצייה־תואצוה תתחפהב רמולכ ,סיראה
 ,ןינקה־לעבש רחאמ .ןיעב תואצוהה לע ,תרצותב ,הלועש המ לכ הנמיה לוטיל
 ןיד יפל ,סיראה ןיא בוש ,הדעה תא ןולוקה יפלכ גציימו תיטסימ הבוח אלממ
 ,הרבחל ןובשחו־ןיד רוסמל בייחה ,יארחא דבוע אלא ,הנוילעה החגשהה
 ,הנה הטנארה ,התדועתבו התוהמב ...וקוח־רבשמ הלעמל קיפמ אוהש לכ לע
 סוינגה ליעפמ םתואש םיעצמאה ףלאמ דחא ,תקדוצ הקולחל רישכמ ,אופיא
 רחאל ,ךרענה יקנעה הזוחאה־רפס והז .ןויוושה תא אבה ןעמל ,ילכלכה

 ץורחו ינע רכיא , !",!!סמבמבש ^11^1־31116 60113 :ורפסב ,ראטלוו הנכמ הז םשב *
 .בוהז םיעבראמ הלעמל עיגמ וניא יתנשה ותסנכה־רדעיש רשא

 .קירה ללחה תמיא **
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 לש תורשפא אלב ,ןוילע סרטניאב ,םיסיראהו םילעבה ידי־לע ,אירטו־אלקש
 ,המדאה לע תולעבה תא תוושהל הדעונ תיפוסה ותאצות רשאו ,תושגנתה
 הזה םסקימה ןמ תוחפ אל היה שורד ,ןכא ...םיניישעתהו עקרקה ידבעמ ןיב
 לוכי אוה ןיא דשא ,תרצותה תרתי תא רכיאה ידימ איצוהל ידכ וינק,ד לש
 וא ,הטנארה .ידעלבה הרצויכ ומצע האור אוה רשאו ,ולשכ התוארמ ענמהל
 תויראדילוס רציו תיאלקחה תויכונאה תא רביש םיעקרקמהךינק קויד רתיב
 רחאל ,התע ...הדילוהל םחוכב היה אל תומדא־תקולח םוש ,חוכ םוש רשא
 תא ךורעל אלא דוע רתונ אל ,םיעקרקמ,ד־ןינק לש ירסומה ולעפ גשוהש

 .הטנארה תקולח

 ריחמ תרתי יכ רמוא ודראקיר :תאזב ,לכ־םדוק ,םצמטצמ הז םילמ־ףצש לכ

 ,הליגרה ןוהה־תיבירו חווירה ללוכ ,םרוציי־תואצוה יבגל ,םייאלקחה םירצומה

 תא רבדב ברעמ אוה .תושעל לידגמ ןו־חרפ רמ .הטנארה רועיש תא תעבוק

 יבגל ורוציי תרתי לכ תא רכיאה ידימ איצומה ,06115 סג !מ־״*!!!* * ןיעכ ,םילעבה

 ,יעקרקה ןינקה תא ריבסהל ידכ ,םילעבה תוברעתהב עייתסמ אוה .רוצייה־תואצוה

 ,הייעבה לע בישמ אוה .הטנארה תא ריבסהל ידכ — הטנארה־לעב תוברעתהבו

 .תחא תפסונ הבית הילע ופיסוהבו ,המצע הייעב התוא וגיצהב

 — ,המדאה לש הנושה התוירופ יפל ,הטנארה תא ועבקב יכ ,תאז דוע ריענ

 יפל תכרעומ התויה םרט ,המדאהש ןויכ ,שדח רוקמ הל םחיימ ןודורפ רמ אצמנ
 ."תפתושמ אלא ,ןיפילח־ךרע — וירבדל — ,דתיה אל״ ,תונושה תוירופה תוגרד

 ךרוצה ןמ הדלונש ,הטנארה לש היצקיפ התוא לש הלרוגב ,אופיא ,הלע המ

 דףוס־ןיאה ללחב עלביהל לולע היהש ,םדאהתא עקרקל ריזחהל

 ,הנוילעה החגשהל םיסחייתמה םיטפשמה ןמ ודראקיר תנשמ תא ,התע ,דירפנ

 .םהב הפטעל ותעד ןתנ ןודורפ רמ רשא ,הקיטסימלו הירוגילאל

 רמולכ :ינגרובה ודמעמב ,םיעקרקמ,ד־ןינק ,ודראקיר יפל ,העמשמ ,הטנארה

 .ינגרובה רוצייה יאנת וב ולחש ,ילאדואיפה ןיגקה

 ,רבד לש ופוסב ,עבקנ םירצומה לכ לש םריחמ ,ו־חאקיר תנשמ יפל יכ וניאר

 ־ןמז יפל — תורחא םילמב ;יתיישעתה חווירה ללוכ ,רוצייה־תואצוה ידי־לע

 לש םומינימב קפומה רצומ לש וריחמ ,תירוטקאפונאמה הישעתב .אצוהש הדובעה

 תוברהל ןתינש יאנתב ,ונימ תונב תורוחסה רתי לכ לש ןריחמ קסופה אוה ,הדובע

 יאנתבו ,רתוי םייביטקודורפ,דו תוחפ םירקיה רוצייה־ירישכמ תא ץק־ןיא דע

 םירצומה לכל ףתושמ ריחמל רמולכ ,קוש־לש־ריחמל חרכהב האיבמ תורחתהש

 .גוסה ותוא ינב

 ,הדובעה םומיסקמב קפומה רצומה לש וריחמ ,תאז דגנכ ,תיאלקחה הישעתב

 .םימסק השעמבכ — ותארוהו ,ינוויה ןורטאיתה ןמ לאשומ יוטיבה
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 ,ןתינ רבדה ןיא ,הנושארו־שארב .ונימ ינב םירצומה לכ לש םריחמ קסופה אוה

 תגרד התוא ינב רוציי־ירישכמ ןוצרה־דיכ תוברהל ,תידוטקאפונאמה הישעתבכ

 היסולכואהש הדימב ,ןכו .תוירופ תגרד התוא תונב תומדאה תא רמולכ ,תויביטקודורפ

 ןוה־תועקשהל וא ,רתוי התוחפ תוכיא תונב תומדא לוצינל תוירבה םיקקזנ ,הלדג

 היעיקשמ ,הז הרקמבכ הז הרקמב .תונושארה ןמ ,סחיה יפל ,רתוי ןוירפדוותוחפ

 יברצש רחאמ .סחיב ,רתוי התוחפ תרצות תקפה םשל ,רתוי הבר הדובע־תומכ

 הלוע הלוצינש המדא לש התרצות הנה ,וז רתי־תדובע םיבייחמה םה היסולכואה

 לוז הלוצינש המדא לש התרצותכ שממ ,םירבדה חרוכמ ,קווישל הכוז רתוי רקויב

 ־תמדא תרצותב תוירבה ומלשי ,קושה ריחמ תא תנזאמ תורחתהש ןויכ .רתוי

 םירצומה ריחמ תרתי .תירוביזה־תמדא תרצותב ומלשיש רקי חקימ ותוא ,תידיעה
 ויה וליא .הטנארה תא הווהמה איה ,םרוציי תואצוה תמועל ,תידיעה־תמדא לש

 רבדה םייקש יפכ ,היה ןתינ וליא ,הווש תוירופ תונב תומדא תוירבה תושרב דימת

 ׳רתוי ןוירפ־תוברו תוחפ תורקי תונוכמל דימת קקזיהל ,תירוטקאפונאמה הישעתב

 זא ■ס ,ןושארה הרקמב ומכ ינשה הרקמב ירפ תואשונ ןוהה־תועקשה ויה וליא וא

 די לע םירצוימה םיכרצמה ריחמ יפל עבקנ היה םייאלקחה םירצומה לש םריחמ

 •תשורחה ירצומ לש םריחמ ןודינב תאז וניאר רשאכ ,רתויב םיבוטה רוציי,ד־ירישכמ

 .תמלענ הטנארה םג .דתיה העש התוא ,ספא
 עיקשהל היהי רשפאש םג שורד ,הללכב הנוכנ ודראקיר לש ותנשמ היהת ןעמל

 דע תחתופמ תורחת יכ שורד ; םינושה הישעתה־יפנעב ישפח חרואב ןוהה תא
 היהי אל סיראה יכ ;הווש רועיש ידיל םיחוורה תא איבת ,ןוהה־ילעב ןיב דאמ

 ותואל הוושה חוויר ,עקרקב ונוהב שומיש םשל ,שקבמה ןוה־לעב ןיישעת אלא דוע

 לוחי יאלקחה לוצינב יכ ;יהשלכ תשורחב ועיקשה וליא ,ונוהמ קיפהל היה יושעש

 יכ דוע ףאשי אל ומצע םיעקרקמה לעב יכ ,ןורחא ןורחא ;הלודגה הישעתה רטשמ

 .ףסכב הסנכהל םא
 תוס ראהש ףא ,דנאלריאב ומכ שממ ,ןיידע תמייק אהת אל הטנארהש ןכתיי

 יכ ,רכשה לע קר אל הרתי הנה הטנארהש ןויכ .תגלפומ תוחתפתה הב החתפתה

 םוקמב תמייק היהת הטנארהש אוה ענמנה־ןמ ךכיפל ,יתיישעתה חווירה לע םג םא

 .רכשה ןמ יוכינ אלא הניא םילעבה תסנכה ובש
 דבועל ,סיראה תא ,המדאה־דבעמ תא תושעמ דאמ הקוחר הטנארה ,הנה

 ענמהל לוכי אוה ןיא התואש ,תרצותה תרתי תא ןולרקה ידימ איצוהמו" טושפ

 לומ הדימעמ הטנארה ,ריכשה ,דבועה־םמדולעמ ,תימצה ,דבעה םוקמב ."ולשכ תוארמ
 וילעופ תועצמאב המדאה תא לצנמה ,ןוהה־לעב ןיישעתה תא ,םיעקרקמה־לעי

 חוויר תא ללוכ ,רוצייה־תואצוה תרתי תא קר תועקרק,ד־לעבל םלשמהו םיריכשה

 .ןוהה־לעב ןיישעתה ילאדואיפה סיראה תחת םקש דע רבע בר ןמז ,ןכ הנה ןוהה

 .ח״יה האמה לש ןורחאה שילשב םא יכ הליחתה אל וז הרומת ,לשמ ךרד ,הינמרגב

 אולמל ,םיעקרקמה־לעב ןיבו ןוהה־לעב ןיישעתה ןיב ,הז סחי עיגה דבלב הילגנאב

 , .ותוחתפתה
 .הטנאר ,דתיה אל ,ןודורפ רמ לש ן ו לוקה םא יכ םייקב היה אל דוע לכ

 .סיראה לש ןולוקה השענ לעופה אלא סירא ןולוקה ןיא בוש ,הטנאר הנשיש העשמ

 ןעמל דבועה ,ריכש ,םוי־ריכש ,לעופ םתס לש דיקפתל דע דבועה לש ותדרוה

 תשורח לכבכ המדאה דוביעב קסועה ,ןוהה־לעב ןיישעתה תעפוה ־ןוהה־לעב ןיישעתה

 םה הלא :חיכש ךשנ ךשונל ריעז ןובירמ םיעקרקמה־לעב לש ותכיפה ;התלוז

 .הטנארה תאטבמ םתואש םינושה םיסחיה
 התיהנש תילאכראירטאפה תואלקחה איה ,ודראקיר הל ןווכתנש יפכ ,הטנארה

 תונגרוב תלתשה ;עקרקה לא םשוימה יתיישעתה ןוהה ;תיתיישעת תואלקחל

 דא ,עבטה לא םדאה תא רושקתש תחת ,הטנארה .הדשה־תואנב םירעה
 ומצע אוה ,הטנארכ ןנוכמ םיעקרקמ,ד־ןינקש העשמ .תורחתל עקרקה לוצינ תא הרשק

 לש ןיפילח,ד־ךרעב יולת אוה התעמש ןויכ ,תורחתה לש התאצות והנה

 חקמל אשונו אוה הרבעה־רב םיעקרקמהרשוכר הטנאר תרותב .תואלקחה ירצומ

 םירעה לש תיתיישעתה תוחתפתההש העשמ קרו ךא איה םויק תב הטנארה רכממו

 םא יכ ותעד תתל אלש םיעקרקמה־לעב תא םיצלאמ ,ךכמ עבונה יתרבחה ןוגריאהו

 תא רבד לש ופוסב תוארל אלשו ,םייאלקחה וירצוממ ןוממב הסנכהל ,ףסכב חווירל

 ידכ דע השילתה הטנארה .תועבטמ תעיבטל שבכמכ םא יכ ולש םיעקרקמה־סכנ

 תא לכ ריכהל וילע ןיא בושש ,עבטה ןמ ,עקרקה ןמ םיעקרקמה לעב תא ךכ

 ןוהה לעבל ,ןיישעתל ,סיראל רשא .הילגנאב תאז םיאור ונאש יפכ - ,ויתומדא

 םירושקשמ רתוי ,םידבעמ םה התואש המדאה לא םירושק םניא וללה ,יאלקחה לעופלו

 הש ר המ אלא םבל ןיא ;רמצה וא הנתוכה לא ,תשורח,ד־לעופו הדובע,ד־להנמ

 ,תוינויצקאירה תוגלפמה לש ןהיתוניק ןאכמ .תיפסכה הסנכהל ,םלעפממ םיקיפמ

 לע ,םיבוטה םיילאכראירטפ,ד םייחה תבישל ,תוילאדואיפה תבישל בל לכב תוללפמה

 עקרקה לש ודובעיש .וניתובא לש תובוטה םהיתודימו םיטושפה םהייח־תוחרוא
 .דחושמ רעצל אשונ םלועל היהי היה םג ,והנה תוישעתה רתי לכב םיטלושה םיקוחל

 תא ליטה רשא עינמה חוכל התשענ הטנארה יכ רמא,דל תמאה הנתינ ,ןכ הנה

 .הירוטס־יהה תעונת לא הילידיאה
 ׳הטנארה תעיבק םשל אוה יחרכה ינגרובה רוצייה יכ חינמ ודראקירש רחאל

 לכ לש ,זאמ ,םכרד הז .תוצראה לכו תופוקתה לכל תאז־לכב ותוא םשיימ אוה

 .תויחצנ תוירוגיטקה ינגרובה רוצייה יסחי תא םיגיצמה םינלכלכה

 ש ותכיפה ,ןודורפ רמ לש ודידל ,איה רשא ,הטנארבש תיהולאה תילכתה ןמ
 .ןויוושה ןורקע יפ לע הטנארה תקולחל רבוע אוה ,יארחא דבועל ןולוק,ד
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 תרצות לש הוושה ריחמה ידי־לע תננוכמ ,התע הז וניארש יפכ ,הטנארה

 10 הלעש ,הטיח רטילוטקאהש ןפואב ,תוירופל תווש־יתלב ונהש תומדא

 /רפ 20־ל םיעיגמ ,תירוביז תמדאב ,ורוציי־ימד רשאכ ,׳רפ 20־ב רכמנ ,םיקנארפ

 עבקנ "דקושה תאבומה תיאלקחה תרצותה לכ תא תונקל ץלאמ ךרוצה דוע לכ

 ןמ תעבונה ,וז םיריחמ תאוושה .רתויב םיהובגה רוצייה־ימד יפ־לע קושה ריחמ
 המדאה לעב ידיב תנתונה ,אופיא איה איה ,תומדאה תוירופ לדבהמ אלו ,תורחתה

 .וסירא ידי־לע רכמנה רטילוטקאה לכל ׳רפ 10 לש הטנאר ,רתויב תחבושמה

 רכמיי דימו ,הרוצייל שורדה הדובעה־ןמז יפל עבקנ הטיחה ריחמ יכ עגרל חיננ

 דעב וליאו ,׳רפ 10דג ,רתויב תחבושמה המדאה ןמ קפוהש הטיחה רטילוטקאה

 היהי ,ןכ וגחנהשמ .׳רפ 20 ומלשי תירוביזהדומדאמ קפוהש הטיחה רטילוטקאה

 היה וליא .׳רפ 20 וריחמ היהי תורחתה קוח יפל וליאו ,׳רפ 15 עצוממה קושה־ריהמ

 ,תרחא אלו תינויווש אל ,הקולח םושל םוקמ היה אל זא יכ /רפ 15 עצוממה ריחמה

 רטילוטקאה יכ הדבועה חוכמ אלא תמייק הניא הטנארה .הטנאר לכ ,דתיה אל ןכש

 ־ריחמב ןויווש חינמ ןודורפ רמ .׳רפ 20־ב רכמנ /רפ 10 ןרצייל הלועה ,הטיח לש

 לש תינויוושה הקולחה לא עיגהל תנמ־לע ,תלוש־יתלב רוציי־תואצוה ךות ,קושה

 .ןויווש,ד־יא תוריפ
 הטנארהש ועבת ,םירחאו שטידליה ,אילובראש ,לימ ןוגכ םינלכלכ יכ םיגישמ ונא

 ןיישעת,דש המטשמה לש שרופמה יוטיבה והז .םיסמה קוליסל שמשתו הנידמל דעוית

 קרס־תפסות תניחבב ,תלעות רסח ויניעב הארנה ,םיעקרקמה לעבל רטונ ןוהה־לעב

 .ינגרובה רוצייה ללכ ךותב
 הקולח ,ןכמ רחאל ,ךורעל תנמ־לע ,רטילוטקאהל ׳רפ 20 הליחת תובגל םלוא

 ידכ הזה רבדב וב יד ,םינכרצה ןמ ובגנש םיריתי,ד םיקנארפה 10 לש תיללכ

 ושאר טובחיש דע ,תלקלקעה וכרד הגונ השעי יתרבחה סוינגהש

 .יהשלכ תיוז־ןרקב

 ךרענה םוצע הזוחא־רפס" ,ןודורפ רמ לש וסומלוק תכישמב ,תישעג הטנארה

 לע רשאו ןוילע סרטניא םשל ...םיסיראהו םילעבה ידי־לע אירטו־אלקש חרואב

 ."םיניישעתה ןיבו עקרקה ילצנמ ןיב המדאה תקזחה תא תוושהל תיפוסה ותאצות

 .הטנארה לע דסוימה הזוחא־רפסל ישעמ ךרע שי תמייקה הרבחה יאנתב קר

 טעמב םיאטבמ ,םילעבל סיראה םלשמש תוסירא,ד־ימד יכ ונחכוה חכוה ספא

 תאז דוע .רחסמבו הישעתב רתויב תומדקתמה תוצראב קר ,הטנארה תא קוידב

 דעב םילעבל תמלושמה תיבירה תא תובורק םיתעל םיללוכ הלאה תוסירא,ד־ימדש

 ׳תורחא תובר תוביסמו םירעל םתברק ,תועקרקה לש םמוקמ .עקרקב עקושמה ןוהה

 חיכוהל ןייד ולא תוצורח תוביס .הטנארה תא םיגשמו תוסיראה־ימד לע םיעיפשמ

 .הטנארה לע םסובמה הזוחא־רפס וב הקולש קוידה רסוח תא
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 לש ותוירופ תגרדל עובק ןויצ הווהת הטנארהש אוה ענמנה ןמ ,ינש דצמ

 עבטב םירקבל תושדח תורומת ללוחמ הימיכה לש ינרדומה םושירהו ליאוה ,עקרק
 לכב הכפהמ איבהל ,ונימיב אקוד ,תוליחתמ היגולואיגב תועידיה ןכו ,עקרקה

 תרשכהב לחוה בוריקב הנש םירשע ךא הז :תיסחיה תוירופה לע הנשיה הכרעהה

 ושטינש םיחטש ,הילגנא לש תויחרזמה תויוכיסנב הלותב־עקרק לש םיבחרנ םיחטש

 .ןותחתה דבורה בכרהו תיבובקר,ד ןיב סחיה לע הנוכנ הכרעה רסוחמ רוב

 הזוחא־רפסכ הטנארה תא הדימעמ הירוטסיהה היהתש רבדה קוחר ,ןכ הנה

 .וכרענ רבכש הזוחאה־ירפס תא לילכ תכפוה ,הנשמ אלא איה ןיא ,הברדא ? לילכ ךורע

 :תאז רובסל ןתינש הדימ התואב תיעבט הלוגס הניא תוירופה ,ןורחא ןורחא

 דע הירופ תויהל היושע המדא .םימייקה םייתרבחה םיסחיל הבורק הקיז הל שי

 הטלחה ידיל יאלקחה תא איבהל יושע קושה ריחמ ,םפא ,הטיח לודיגל דואמ

 .* הריבו,דל ןכו ,יתוכאלמ הערמל הכפהל

 ¬רפסב ףא הווש וניאש ,ולש הזוחא,ד־רפס תא יבו־ינמ הלעה אל ןודורפ רמ

 איהש ,הטנארה לש הרטמל תושממ תתל ידכ םא יכ ,ליגרה הזוחא,ד

 .הנוילעה־החגשהה חוכמ תינויווש

 הניאש ןרק רובע תמלושמה תיבירה איה ,ןו־חרפ רמ ךישממ ,הטנארה
 ,והשלכ לודגל היושע הניא ןרקהו ליאוהו .המדאה רמוא יווה ,םלועל הלכ
 ¬דנ,ד ,שומישה תניחבמ ,ףוס ןיא דע חיבשהל ךא היושע איהו רמוחה תניחבמ

 תוחפל םיטונ האוולהה ןמ חווירהו תיבירהש העשב הב יכ רבד,ד
 לשב הדמתהב לודגל הטונ הטגארה ,דנה ,תונרקב עסשה לשב ףרה־אלל
 ,התוהמב יהוזכ ...עקרקה לוצינב רופישה עבונ ונממ רשא ,הישעתב לולכשה

 .(265 ׳מע /ב ךרכ) .הטנארה

 תאזל טרפ ,תיבירה לש רכיהה־ינמיס לכ תא הטנארב ןו־זורפ רמ האור ,םעפה

 הניאש" ,תיחצנ חק רמולכ ,המדאה איה וז ןרק .הל דחוימ עבט רשא ןרקב הרוקמש

 תניחבמ ,ףוס ןיא דע חיבשהל ךא היושע איהו ,רמוחה תניחבמ ,והשלכ לודגל היושע

 ."שומישה

 ,הדיריל תדמתמ המגמ תיבירל תעדונ ,היצזיליוויצה לש םדקתמה הכלהמב

 הטנארה ;תונרקב יובירה לשב תדרוי תיבירה .הילעל תדמתמ המגמ הטנארל וליאו

 רתוי ןובנה הלוצינ םתאצות רשא ,הישעתב םיאבומה םילולכשה םע דבב דב הלוע

 .עקרקה לש

 .ןודורפ רמ לש ותפקשה ,התיצמתב ,יהוזכ

 .ןרקה תיביר איה הטנארה יכ רמול רבדה ןוכנ ןכיה דע ,הליהת ,ןחבנ הבה

 .רוב ךפהתש תדבועמ המדאל חינהל — ריב1הל י
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 וא ,המדאה ול התלעש ןרקה־תיביר הנה הטנארה ,ומצע םיעקרקמה־לעבל

 הנוק אוה ןיא ,המדא ורכמב וא ותונקב ,ספא .הרכמ וליא ,הנממ קיפהל היה יושעש

 עבקנ ,הטנארה שכור ותויה ןעמל הלה םלישש ריחמה .הטנארה תא אלא רכומ וא

 םתיביר .הטנארה לש העבט םצעל םולכ אלו הל ןיאו ,הללכב תיבירה רועיש יפל

 תונוה לש םתיבירמ התוחפ ,ללכ ךרדב ,הנה תועקרקב םיעקשומה ת1נ1ה לש

 תיבירה ןיב ןיחבמ וניאש ותוא יבגל ,ןכ הנה .רחסמבו תשורחה־יתבב םיעקשומה

 עקשומה ,ןוה לש ותיביר תאצמנ ,הפוג הטנארה ןיבו ,םילעבל עקרקה הווהמש

 םירומא םירבדה ויא םלוא .םירחא תונוה לש םתיבירמ רתוי תכלוהו תתחופ ,המדאב

 הטנארב ,הטנארה לש ןיפילחה־ךרעב ,הטנארה לש הריכמה וא הינקה ריחמב

 .הפוג הטנארב םירומא םירבדה — ןוהל התוא םיכפוהש

 ןרקה תיביר תא ,המצעלשכ הטנארה דבלמ ,דוע לולכל םייושע תוסיראה־ימד

 ,םילעב תרותב אל תוטיראה־ימדמ הז קלח םילעבה םילבקמ יזא .עקרקב תעקשומה

 .ןודל ונילע הב רשא ,המצעלשכ הטנארה וז אל םלוא ,ןוה־ילעב תרותב םא יב

 תומדאה .ןוה הנניא ,רוציי־יעצמא תרותב התוא םידבעמ ןיא דוע לכ ,המדאה

 םצעל רבד םיפיסומ ןיא .רוצייה־יעצמא רתי לככ שממ ,ןתוברהל רשפא ,ןוה תרותב

 תושמשמה תומדאה תא םילפכמ םלוא ,ןודורפ רמ לש ונושלב רבדל םא ,ןרמח

 תונו" ,רוציי יעצמאל וכפהנ רבכש ,תועקרקב ועקשוי ךא םא .רוציי לש יעצמא

 רמולכ ,רמוח תרותב המדאל המואמ ףסויש ילבמ ,המדא תרותב ןוהה לפכוי ,םיפסונ

 תרותב המדאה איה ,ןודורפ רמ תסריגכ ,רמוח תרותב המדאה .המדאה־תרבכל

 הב אהתש ךכל תודגנתה לכ ונל ןיא ,עקרקל אוה סחיימש תויחצנל רשא .םוחת

 .התלוז ןוה לכ רשאמ רתוי תיחצנ הניא ,ןוהכ ,המדאה .רמוח תרותב ,וז הלוגס

 ריחמ םא .המדאכ שממ םייחצנו םה אמייק־ינב ,תיביר םיסינכמה ,ףסכהו בהזה

 העבטמ עבונ וניא הז רבד ,הלועו ךלוה המדאה ריחמש העשב דרוי ףסכהו בהזה

 .רתוי וא תוחפ ,יחצנה
 םילבחמש םשכ ,הלבתמ םייקה ןוהה םלוא ,אמייק לש ןוה הנה ,ןוהכ המדאה

 ןיא וחופיטו שודיח תונועט עקרקה תא םיחיבשמש תוחבשהה .רוזחמבש תונוחה

 תושמשמה תוחבשהה ראש לכלו ןהל ףתושמ הז רבדו רצק ןמז אלא תומייקתמ ןה
 התיה זא יכ ,תיחצנ ,דתיה ,ןוהכ ,המדאה וליא .רוציי־יעצמאל רמוחה תכיפה םשל

 הינאפמאק תא ונייה םיאור האר .םויכ הנהשמ ירמגל הנוש תומדא ולא־יא לש ןתוזח

 .םימיה רבכשב ןגושגיש קרב לכב ,ןענכ תאו היליקיס תא ,אמור־לש

 ןיידע תוחבשההש העשב םג הלטב תויהל היושע ,ןוהכ ,המדאהש עראיו שי

 .עקרקב תומייקו תורירש
 תמחמ ןיאל םשות וזכש תרותב הטנארהש תמיא־לכ עראי הז רבד ,תישאר

 היהו ןכתיי רשא תוחבשהה ,רחא ;רתוי תוירופ ,תושדח תועקרק לש ןתורחת
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 תוחתפתהה בקע ,םלועב תוצופנ ושענש העשמ ןכרע לטב ,תמייוסמ הפוקתב ,ךרע ןהל

 .תואלקחהדורותב
 הסינכמש הסנכהה .סיראה םא יכ ,םיעקרקמה לעב וניא ,ןוהכ ,המדאה גציימ

 תוסינכמה תומדא שי .הטנארה אלו ,םילעבה לש חווירהו תיבירה וז ,ןוהכ המדאה

 .הטנאר תוסינכמ ןה ןיאש העשב הז חווירו וז תיביר

 תרותבו ,ןוהכ המדא איה ,תיביר הסינכמ איה רשאב ,המדאה ,רבד לש ומוכיסב

 אצוי לעופ איה הטנארה .םיעקרקמ ןינק הווהמ איה ןיא ,הטנאר הסינכמ איה ןיא ךב

 אצוי לעופ אהתש ענמנה־ןמ ,המדאה .דוביעה השענ םהבש םייתרבחה םיסחיה ןמ

 הרוקמ הטנארה .רתוי וא תוחפ אמייקה־רב ,רתוי וא תוחפ השקונה העבט לש

 .עקרקב ואלו הרבחב
 לולכשה" ןמ האצותכ — ״עקרקב שומישב החבשהה״ ןודורפ רמ יפל

 אקווד האיבמ וז החבשה .חטנארה לש תדמתמה התיילעל םרוגה איה — ״הקינכטב

 .תירוזחמה התדיריל
 רוצייב ?תשמחב ןיבו תואלקחב ןיב ,יהשלכ החבשה ,ללכ ךרדב ,הלולכ המב

 תודות .הדובע תוחפב רתוי בר ףא וא הווש רוצייב ,הדובע תומכ התואב רתוי בר

 לש תומכ ןעמל ,רתוי הבר הדובע תומכב רזעהלמ סיראה רוטפ ,ולא תוחבשהל

 ,ביטל תותוחפ תועקרקל קקזהל זא ךירצ אוה ןיא .סחיה יפל ,רתוי התוחפ תרצות

 .םייביטקודורפ םה םג ויהי ,עקרק התואב ,תופיצרב ועקשוי רשא ןוהה ןמ םיקלחו

 התיילעל םורגלמ תוקוחר ולא תוחבשה ,ןודורפ רמ ירבדל דוגינב יכ ,אופיא ,אצמנ

 .התיילעל םיינמז םילושכמ תווהמ ןהו ,הטנארה לש תדמתמה

 דכ ידכ דע וז התימא שוחל וביטיה ,גסחו־ה האמב ,םילגנאה תואלחנה ילעב

 י?6״ץ ןייע) .םהיתוסנכה תתיחפל םייופצ ויהיש ששחמ ,תואלקחה חותיפל ודגנתהש

 .(אוו־ה םלרא׳צ ימימ ילגנא ןלכלכ

 םילעופה־תויודגאתהו תותיבש .5

 היילע רשאמ תרחא התלועפ אהתש רשפא־יא ,רכשב היילע תעונת לכ
 .תורקייתה תלועפ התלועפ אהתש — רמוא יווה ,רכו ןייה ,הטיחה ריחמב
 לש ללוכה וריחמ הז :רכו ,הטיחה לש ןרקה ריחמ והז ?רכשה וחמ ,ןכש

 תודוסיה לש תוילאנויצרופלופה אוה רכשה :רתוי תכל קיחרנ .רבד לכ
 םוי לכב םילעופה ןומה תכירצל םישמשמהו םירצוימה ,רשועה תא םיווהמה
 קלח םירציימה ןמ דחא לכל בוצקל הז ירה ...רכשה תא ליפכהל ,ספא .דימת
 דפסמל ךא תסחייתמ היילעה םאו ;הריתס אוה הז רבדו ,ורוציי לש רתוי לודג
 ,ןיפילחב תיללכ הערפהל םורגל רבד לש ושוריפ ירה ,תושורח לש טעומ
 — ,יכונא ריהצמ תאז — רבדה אוה ענמנה ןמ ...ת ו ר ק י י ת ה ל תחא הלמבו
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 ¬קייתהב הנמייתסת אל ,רכש תיילע אובת ןהיתובקעב רשא תותיבשה יכ
 .העברא םה םינש דועו םינשש םשכ אוה יאדו הז רבד :תיללכ תור

 .(110—111 ׳םע /א ךרכ ,ןודורפ)

 .העברא םה םינש דועו םינשש ךכל טרפ ,וז םירבד־תרהצה םיללוש ונא

 תעב לפכנ םירבדה ללכ ריחמ םא .תיללכ תורקייתה ןיא ,תישאר

 .דבלב םיחנומב יוניש םא יכ םיריחמב יוניש לוחי אל ,רכשה םע תחא הנועבו

 וא תוחפ תורקייתהל םורגל הייושע הניא םלועל ,רכשב תיללכ היילע ,תינש

 לש הווש רפסמ תוקיסעמ תוישעתה לכ ויה וליא ,ןכא .תורוחסה לש תיללכ רתוי

 .דתיה זא יכ ,(םתוא םישמשמה םירישכמה לא) עובקה ןוהה לא האוושהב ,םילעופ

 תורוחסה לש ןריחמבו ,םיחוורב תיללכ הדירי ידיל האיבמ רכשה לש תיללכ היילע

 .יוניש לכ לח היה אל קושב תויוצמה
 הנה ,תונושה תוישעתב הווש וניא םייקה ןוההו הדובעה ןיב סחיהש ןויכ לבא

 תוחפל ןכו ,סחיב ,עובק ןוה לש רתוי בר עפשל תוקקזנה תוישעתה לכ

 .ןהיתורוחס ריחמ תא דירוהל ,רחואמב םאו םדקומב םא ,תוצלאנ הנייהת ,םילעופ

 םיחוורה־רועישל לעמ הלוע ןחוור אצמיי ,דרי אל ןהיתורוחס ריחמ םא ,ךפיהלו

 תוישעתב תוחפ עגפת תיללכה רכשה תיילע ךכיפל .םיריכש ןניא תונוכמה .עצוממה

 ליאוה םלוא .םילעופל רשאמ ,סחיה יפל רתוי תובר תונוכמל ,ןתלוזמ רתוי ,תוקקזנה
 לע םילועה םיחוורה וי,די.אל בוש ,םיחוורה רועיש תא ןזאל איה תורחתה תמגמו

 היילע איבת ,רפסמ תודונתל טרפ ,ןכ הנה .םיינמז םיחוור אלא ,עצוממה רועישה

 רמולכ ,תיקלח הדירי ,ן)דורפ רמ תסריגכ ,תיללכ תורקייתה םוקמב ,רכשב תיללכ

 .תונוכמ תרזעב רקיעב תורצוימה תורוחסה לש קושה ריחמב הדירי

 הבש היצרופורפה תא םא יכ תואטבמ ןניא רכשהו חווירה לש הדיריהו היילעה

 תיברמב ,עיפשהל ילבמ ,הדובערכוי לש ורצומב םידבועהו ןוהה־ילעב םיפתתשמ

 ,רכש־תיילע אובת ןהיתובקעב רשא תותיבשה" יכ םלוא .רצומה ריחמ לע ,םירקמה

 תויושע ןניאש תועד ןה ולא — ״תורקייתהל וליפא ,תיללכ םיריחמ תיילעל הנמורגת

 .ןבומ־יתלב ררושמ לש וחומב םא יכ ץנצנל

 תונוכמ לש ןמושיילו ותאצמהל םרוג ,עובק חרואב ,ושמיש תותיבשה ,הילגנאב

 ןוהה־ילעב וב ושמתשהש קשנה — תאז רמול ונא םיאשר — ,ויה תונוכמה .תושדח

 הלודגה האצמהה ,361{-301{מ§-1ז1111£* ־ה .תיעוצקמה הדובעה תודרמתה תא אכדל ידכ

 וליא .םידרמתמה םיווטה תא הכרעמה ללכמ האיצוה ,השידחה הישעתב רתויב

 ותלועפ תא ,ןדגנ הבוגתכ ,ררועל םא יכ ןתאצות .דתיה אל תותיבשהו תויודגאתהה

 .הישעתה תוחתפתה לע המוצע העפשה ולאל תעדונ התיה זא םג ,הקינכימה סוינג לש

 .תיטאמוטבאה היווטה תנוכמ י
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 — ׳1845 רבמטפסב * אשופ ןואיל רמ םסריפש דחא רמאמב יכונא אצומ
 ־ ג א ת ה ה לגרהמ המכ הז ולמגנ םילגנאה םילעופה יכ — ןודורפ רמ ךישממ
 םרב :הילע םחבשל שי רשא ,תומדקתה ,ןוכנ־לא ,הווהמ הז רבדו ,תור
 אל .תילכלכה םתלכשהמ רקיעב עבונ ,םילעופה לש לארומב וז הבטה
 תופוקתב .ןוטלוב לש סוניכב ,היווטמ־לעופ ,דהא זירכה ,רכשה יולת םינתשרחב
 ןיבו ךכב וצריש ןיבו ,חרכהה ידיב טוש אלא ,לוכיבכ ,םניא םילעבה ,לפש
 !שוקיבהו עצהה ןיב סחיה אוה תסנמה ןורקיעה .תוכהל םהילע המוש ,ואל םא

 ...וילע הטילש םדיב ןיא םילעבהו

 ,תפומל םילעופ ,הפי םיפלואמ םילעופ הנה ,ןודורפ רמ ארוק — !חרפו רותפכ

 ".שנאמ־הל רצימ תא רובעת אל רובע ,וז ;וז הרצ .דתיה הרסח הילגנא״ .דכו ,דכו

 .(261—262 ׳טע /א ךרכ ,ןודורפ)

 ילעופ .רתויב חתופמ םזילקידארה הב רשא ריעה איה ןוטלוב ,הילגנא ירע לכמ

 המקש הלודגה הסיסתה תעב .הנמיה הלעמל ןיאש הדימב םינכפהמכ םיעודי ןוטלוב

 דדומתהל ולכוי אל יכ םילגנאה םינתשרחה ורבס ,ןגדה־יקוח לוטיב ןעמל ,הילגנאב

 ןויכ םלוא .ןושארה רוטב םילעופה תא ודימעי םא אלא תואלחנה ילעב םע

 ויהשמ תוחפ םינת שרחה לש םיסרטניאל םידגונמ ויה אל םילעופה לש םיסרטניאהש

 היה יעבט ,תואלחנה־ילעב לש םיסרטניאל םידגונמ םינתשרחה לש םיסרטניאה

 1 םינתשרחה ושע המ .םילעופה יסוניכב ,הנותחתה לע םינתשרחה די אהתש רבדה

 ־ילהנמ ויה םהיפתתשמ בורש םיסוניכ וגגריא םה ,ןיעה־תיארמ לע רומשל ידכ

 "רחסמה ידידימ" םישנא ןכו ,םהיגמאנמ ,םילעופ לש םצמוצמ רפסמ ,הדובע

 ףתתשהל — רטס׳צנאמבו ן׳וטל׳ובב ןוגכ — םייתימאה םילעופה וסינשכ ,רחא .םמצע

 קומינב ,הסינכה םהילע הרסאנ ,הלא םיפלוסמ םינגפימ דגנ תוחמל ידכ ,םיסוניכב
 ¬ד{#

 הסינכ תוכז םיקינעמ ןיאש םיסוניכ הז םשב םינכמ הלא ויה יכ

 ,תוצוחב וקבדוהש תועדומב םלואו .הסינכ יסיטרכב םידימצמה םישנאל אלא םהילא

 ינותיע ויה ,הלאכ רשא םיסוניכ וכרענש םעפ לכב .םייבמופ םיסוניכ לע רשוב
 רתומל .םהב ומאנגש םימואנה לע טרופמו ץלמנ ןובשחו ןיד םירסומ םינתשרחה

 ויה םיינודנולה תעה־יבתכ .הלא םימואנ ואשנש םה םה הדובעה ילהנמ יכ רמול

 ־ילהנמ תא תומדל ןודורפ רמ לש ולזמ ערתיא .םנושלכו םבתככ םתוא םיקיתעמ

 .רצימה תא רובעל אלש הדוקפ םהל שרפמ והירהו ,הרושה ןמ םילעופל הדובעה

 ,דז ירה ,ןכל םדוק רשאמ תוחפ ןיעל תותיבשה וטלב 1845־בו 1844־ב םא

 זאמ ,תיטירבה הישעתל תונושארה עפשה תונש יתש ויה 1845־ו 1844־ש םושמ

 .קרפתנ אל ־ה ןמ דחא ףא ןכ־יפ־לע־ףא .1837

 1.60X1 ?211101161:, 1165 0021111:10115 0011(12111111665 £211 165 011^1161־5 : רמאמל *
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 .תילגנאב רוקמב אבומ הז םש .םייעוצקמה םידוגיאה — םינויבוי״דיירטה **
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 םיטילש םינתשרחה ןיא םהירבדל .ןוטל1ב לש הדובעה־ילהנמל ,התע ,ןזוא הטנ

 לע םיטילש םניאש םושמ ,רצומה ריחמ לע םיטילש םה ןיאש םושמ ,רכשה לע

 םירומא רוציל ןיא יכ םהיעמוש תא ןיבהל םה םיאב הז קומינב .לבת לש הקוש

 םירומאה לע רזוג ,תאז דגנכ ,ןורתפ רמ .רכש תלדגה םילעבה לע תופכל ידכ

 .תיללכ תורקייתה רורגת רשא ,רכשב היילע ,תודגאתהה בקע ,אובת ןפ ששחמ

 ־ילהנמ ןיב הרומג םיעד־תומימת תמייק תחא הדוקנב יכ ןייצלמ ונא םירוטפ

 .םירצומה יריחמב היילעכ הומכ רכשב היילע יכ :איהו ןחתפ רמו הדובעה

 רמ לש ותניטל תיתימאה הליעה איה תורקייתהה יגפמ ששחה יכה ,םלואו

 תא םה םירזוג יכ לע ,ן1טלוב לש הדובעה־ילהנמל ,םהל רטונ אוה .ואל ך ןחתפ

 ךרעה לע ללכ םתעד םינתונ םה ןיאשו שוקיבהו ע צ הה יפל ךרעה

 ** *תופילחה לע הז ללכב ,ךרעה ןוניכ לע ,ןוניכ ידיל עיגהש ךרעה ,ןנוכמה

 ־רופורפה יסחיו סחיה־תוילאנויצרופורפ לשו תדמתמ ה

 .הנוילעה החגשהה ןלאמשמו ןנימימשכ ,תוילאנויצ

 ילילפה קוחה קר הז ןיאו ,איה ת י קוח ־יתלב םילעופה תתיבש
 ,לעופ לכ יב ...םייקה רדסה יכרצ ,תילכלכה תכרעמה םא יכ ,תאז עבוקה
 םחייתהל רשפא הזה רבדל ,ונוצרכ ומצעב גוהנל ןירוח־ןב אהי ,ישיא חרואב

 ־ונומה לע םדי תופכל תויודגאתה ידי לע ומזיי םילעופ יכ ,ספא ;תונלבוסב
 .(235־ו 234 ׳מע ,׳א ךרכ) .ותושרהל הלוכי הרבחה ןיא הז רבד ,הילופ

 לש תיללכו תיחרכה האצותכ ,ילילפה קוהה לש ףיעס גיצהל רמייתמ ןחורפ רמ

 .ינגרובה רוצייה יסחי
 תילכלכה תכרעמהו ,טנמלרפה לש טקא יפ לע ןה תורתומ תויודגאתה ,הילגנאב

 ןוסניקסאה ןהכ תעב ,1825־ב .קוחה חוכמ וז האשרה ןתיל טנמלרפה תא הצליאש איה

 בצמל רתויו רתוי המיאתהל ידכ הקוחתה תא תונשל טנמלרפה לע היה ,רטסינימה

 לע םירסואה םיקוחה לכ תא לטבל ,חרכהב ,וילע היהו ,תישפוחה תורחתה ןמ עבנש

 תודוסי םיאצמנ ןכ ,תוחתפתמ תורחתהו השידחה הישעתהש לככ .םילעופה תודגאתה

 ,תוילכלכ תודבועל תושענ תויודגאתההש העשמו ,תלודגאתהל םיעייסמהו םיעינמה

 אלב בר ןמז רובעיש אוה ענמנה־ןמ הנה ,רתוי הבר תושממל םויל םוימ תוכוזה

 .תיקוח הדבועל הנייהתש
 תורחתהו השידחה הישעתה יכ רתויה לכל-חיכומ ילילפה קוחב ףיעסה ,ןכ הנה

 .*"*תורסיקה ימיבו *"תננוכמה הפיסאה ימיב רתויב תוחתופמ ןיידע ויה אל

 .ןיפילח רב רבד לש ותנוכת — תופילח *
 .1789 תנשמ תננוכמה הפיסאל הנווכה **

 .1דד ןואילופאג לש תורסיקה

 121 היפוסוליפה תולד

 תעשרהב :דבלב דחא ןינעב םה םיעד־ימימת ,1םיטסילאיצוסהו םינלכלכה

 .העשרהה קספ תא הנוש הרואב םה םיקמנמ ספא .תויודגאתהה

 לושכמ םימש םתא םכדגאתהב .ודגאתת לא :םילעופל םירמוא םינלכלכה

 םתא ,תונמזהה תא קפסמ םינתשרהה תא םיענומ םתא ,הישעתה לש ןיקתה ךלהמל

 תא תושוע ןהש םע רשא ,תונוכמה תשילפ תא םישיחמ םתאו רחסמה תא םירכעמ

 ,ךדיאמ .רתוי ךמנומ רכשל ת1אהל םכתא תוצלאמ ןה ,הקלחב תרתוימל םכתדובע

 תושרדנה םידיה ןיב סחיה יפל עבקנ םכרכש היהי םלועל ,ושעת רשא לככ ושעת

 םיקוחה דגנ ירמב דומעל ,דחאכ ןכוסמו ךחוגמ ץמאמ הז ירהו ,תועצומה םידיה ןיבל

 .תינידמה הלכלכה לש םייחצנה

 המ ןובשח לש ופוסב ,ןפש ,ודגאתת לא :םילעופל םירמוא םיטסילאיצוסה

 יכ ,תואדו ידיל דע םכל וחיכוי םינלכלכה ז רכשב האלעה ז ךכמ וקיפת חוור

 םינפ החלצהה םכל ריאת םא ,ךכמ חיורהל םתא םייושעש תורופסה תוטורפה

 וחיכוי םיזירז םיבשח .תימלוע ,הנקת הל ןיאש ,הדירי ןהיתובקעב הנרורגת ,המ־ןמז

 בקעבש םכנוערג תא תוסכלו רוזחל ידכ קרו ךא ,םינש םכמ הנשרדית יכ םכל

 .ןתקזחהו תויודגאתהה ןוגריא םשל איצוהל םתצלאנש תואצוההו רכשה תפסות

 םלועל ,וז תיפסכ הלאש דבלמ יכ ,םיטסילאיצוס תרותב ,םכל דיגנ דגה ,ונאו

 חנה .רבעבכ דיתעב ,םילעב תויהל םלועל ופיסוי םילעבהו ,םילעופ תויהל ופיסות

 קוסעל הז ןיאה — תויודגאתהב קוסעל ,ןכש ,הקיטילופ אלו תויודגאתה אל ,ןכ

 ? הקיטילופב
 איהש יפכו .תבצועמ הנהש יפכ הרבחב וראשיי םילעופהש םיצור םינלכלכה

 .םדומלת־ירפסב םדימ המותחו הבותכ

 ןעמל ,איה רשאב הנשיה הרבחה תא וחיני םילעופה יכ םיצור םיטסילאיצוסה

 .הבר יכ דלונה תא םתייארב ,םנעמל וניכה וללהש הרבחה לא סנכיהל וביטי

 ,ףרה אלל תויודגאתהה ולדג ,תויפוטואהו דומילה־ירפס ףרח ,הלא םג הלא ףרח

 ,םירבדה ועיגה ךכ ידכ דע .השידחה הישעתה לש הלודיגו התוחתפתה םע ,לודגו ךולה

 הילאש הגרדמה תא רורבב תנייצמ ,תונידמה ןמ הנידמב ,תודגאתהה תגרדש ,םויכ

 תוחתפתהה תגרדל הישעתה העיגה הב ,הילגנא .םלועב רחסה תולעמב ,וז העיגה

 .רתויב תונגרואמהו תובחרנה תויודגאתהה הל שי ,רתויב ההובגה

 התיבש אלא הניא ןתרטמש ,תויקלח תויודגאתהב םילעופה וקפתסה אל ,הילגנאב

 ,1^6-111110115 ,עבקדוויודגאתה ומקוה ןאכ .המע דחי תופלוח ויה רשאו ,תפלוח

 *דיירט.ד םתוא לכ וז העשבו םידיבעמה םע םהיקבאמב םילעופל זועמ םישמשמה

 1ין<1*10ם31 ^850013110״ 01 ס!!1ן6<נ ־ב ־חחיא־תדוקנ ידיל םיאב ,םיימוקמה ם י נ ו י נ ו י

 .(א .פ) .הילגנאב םיטסינאואהו ,תפרצב םיטסיראיריפה :אוהה ןמזה לש םיטסילאיצוסה 1
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 .רבח 80.000 ומע םינמנ רבכ רשאו ,ןודנולב בשוי ולש יזכרמה דעווה רשא

 תחא הנועבו תעב ועיפוה 1!-3<56-1ג1110115*הו תויודגאתהה השעמ ,תותיבשה״ישעמ

 ,הלודג תיטילופ הגלפמ ,התע ,םיווהמה ,םילעופה לש םייטילופה םיקבאמה םע

 .ם י ט ס י ט ר א ,צ ה תגלפמ היורקה

 .תויודגאתה תרוצ דימת םישבול ,דחאתהל םילעופה לש םינושארה תונויסנה

 .הזל הז םיעודי םניאש םישנא ןומה■ דחא םוקמב תדכלמ הלודגה הישעתה

 סרטניאה הז — רכשה םויק ,םפא .םיסרטניאה תניחבמ םתוא תגלפמ תורחתה

 .ת ו ד ג א ת ה ה — תחא תודגנתה תבשחמב םדחאמ — םהינודא דגנכ םהל ףתושמה

 ,תורחתה תא םהיניב תיבשהל תחאה ,הל תורטמ יתש םלועל תודגאתהה ,ןכ הנה

 התיה אל תודגנתהה לש הנושארה הרטמה םא .ןוהה־לעבב תורחתהל ולכוי ןעמל

 ׳הרבדה תבשחמב םידחאתמ םה םג ןוהה־ילעבש הדימב הגה ,רכשה לש ומויק אלא

 ,דימת דחואמה ,ןוהה לומלו ,תוצובקב תוכרענ ,הליחת תולדבה ,תויודגאתהה ירה

 רכ ידכ דע ןוכנ הז רבד .רכשה םוי קמ .רתוי םהיבגל חרכה השענ תודחאתהה םויק

 ןמ ןוגה קלח םיבירקמ םילעופה תא םתוארב ,םיהמת םידמוע םילגנאה םינלכלכהש

 .רכשה ןעמל אלא וננוכ אל הלא םינלכלכ יניעב רשא ,תויודחאתה םשל רכשה

 םישורדה תודוסיה.םיחתפתמו םיצבקתמ — התימאל םיחרזא־תמחלמ — הזה קבאמב

 .יטילופ יפוא הל עדונ ,ךכ ידיל העיגה תודגאתהש העשמ .דיתעב ברק םשל

 ןוהה ןוטלש .םידבועל ,הנידמב ,םינומהה תא הליחת וכפה םיילכלכה םיאנתה

 רבכ והנה הז ןומה ,ןכ הנה .םיפתושמ םיסרטניא ,ףתושמ בצמ הזה ןומהל עבק

 ונייצ אל רשא קבאמב .ומצעלשכ דמעמ אל ןיידע םלוא ,ןוהה לומ דמעמ תניחבב.

 םהילעש םיסרטניאה ,דמעמכ ומצע ןנוכמ ,ץבקתמ הז ןומה ,רפסמ םיבלש םא יכ וב

 המחלמ אוה דמעמל דמעמ ןיב קבאמה ךא .םיידמעמ םיסרטניא םישענ ןגמ אוה

 .תיטילופ
 ,דמעמל וב הננוכ וז רשא,בלשה : םיבלש ינש ןיחבהל .ונילע .תונגרובל סחיב

 התויהב רשא בלשהו ,תיטולוסבאה הכולמהו תוילאדואיפה לש רטשמה ימיב

 'לע ,תיטולוסבאה הכולמה תאו תוילאדואיפה תא הליפה איה ,דמעמל הננוכמ רבכ

 רתויב ךוראה היה וללה םיבלשב ןושארה .תינגרוב הרבחל הרבחה תא תושעל תנמ

 םינונירה דגנ ,תויקלח תויודגאתהב לחה אוה םג .רתויב םילודג םיצמאמ עבותהו

 •.־ .םיילאדואיפה
 םינושה םיירוטסיהה םיבלשה תא תוותהלו רוזחל תנמ לע ושענ תובר תוריקח

 •דמעמכ הנוניכל דעו *הנומוקה .זאמ ,תונגרובה םהב הרבעש

 תויודגאתהה ,תותיבשה לש קייודמה ןזאמה לע דומעל שיש העשב םלוא

 .תינוריעה הליהקה *

 123 היפוסוליפה הולד

 הלאכ םנשי ,דמעמכ םנוגריא תא וניניעל םיעצבמ םיראטילורפה ןהבש תורוצה ראשו

 .ילאטנאדגאצסנארט זוב םילגמה — םירחאו ,ישממ דחפל םיספתנה

 דוגינ לע תדסוימה הרבח לכל ינויחה יאנתה אוה אכודמ דחא דמעמ םויק

 הרבח לש התריצי ,חרכהב ,אופיא ררוג אכודמה דמעמה לש ורורחש .תודמעמה

 רבכש םיינרציה תוחוכה יכ המוש ,ומצע ררחשל אכודמ דמעמ לכוי ןעמל .השדח

 לכמ .הלא ידצב אלא ,םייקתהל דוע ולכוי אל ,םימייקה םייתרבחה םיסיחיהו ,ושכרנ

 םנוגריא .ומצע_ ינכפהמה דמעמה אוה רתויב לודגה ינרציה חוכה ,רוצייה־ירישכמ

 םייושעה רוצייה־תוחוכ לכ לש םמויקב הנתומ ,דמעמב םיינכפהמה תודוסיה לש

 .הנשיה הרבחה ברקב דלוויהל

 ידמעמ ןוטלש היהי הנשיה הרבחה לש התלפמ רחאל יכ רבדה שוריפ םאה

 .ואל ?שדח יטילופ חוכ קהבומה ויוטיבש שדח

 יאנתהש םשכ ,דמעמ לכ לש ולוטיב אוה דבועה דמעמה תוררחתשהל יאנתה

 לכ' לש ןלוטיב היה ,תינגרובה הרדשה לש ,"ישילשה דמעמ״ה לש ותוררחתשהל

 .1תורדשה

 ,הנשיה תינגרובה הרבחה תחת ,תוחתפתהה ךלהמב דימעה דבועה דמעמה

 ,יטילופ ןוטלש היהי אל בושו ,םהידוגינ לעו תודמעמה לע רוזגל הדיתעה ,תודחאתה

 ימשרה יוטיבה אוה אוה יטילופה ןוטלשהש ןויכ ,הלמה לש תשרופמה ותועמשמב

 .תינגרובה הרבחב םידוגינה לש

 —,דמעמל דמעמ ןיב קבאמ םה ,תונגרובהו ןויראטילורפה ןיב םידוגינה ,םייתניב

 לע ה1מתל שיה ,ךדיאמ .תילאטוט הכפהמ והנה ,רתויב הלענה ויוטיב רשא קבאמ

 הריתסה ידיל ,רבד לש ופוסב ,עיגת ,םיידמעמ םידוגינ לע תננוכמה הרבח יכ

 ז הנורחא הרתה ידיל ,םינפ־לא־םינפ תושגנתה ידיל ,הטובה
 העונת ןיא םלועל .תיטילופה העונתה לע תרזוג תיתרבחה העונתה יכ ודיגת לא

 .תיתרבח העונת םג הניאש תיטילופ

 הנלדחת ,תודמעמ־ידוגינו תודמעמ דוע ויהי אל הב רשא םירבד־תיווהב קר

 דע .תויטילופ תוכיפהמ תויהל תויתרבחה ת ו י ו ל ש ל ת ש ה ה
 הנורחאה־הלמה אהת םלועל ,הרבחה לש יללכ תוכרעמ דודיש לכ ברע ,העש התואל

 :יתרבחה עדמה לש

 .תחצינ ,הלאשה תגצומ ךכ .ןולדחה וא םימדה־קבאמ ,תוומה וא ברקה

 .דנאס ׳ז ר ו ׳ז

 ־יפה הנידמב ׳ןנה,(51311<1, 01-816) הז חנומ לש תירוטסיהה ותועמשמב ,ןאכ ,תורדש 1
 ,תורדשה תא הלטיב תונגרובה תכפהמ .תולבגומו תועובק רתי־תויוכז תולעב תורדש ,תילאדוא
 הז ירהו .דבלב תודמעמב אלא הריכמ הניא תינגרובה הרבחה .תוריתיה ןהיתויוכז לע
 — ״תיעיברה הרדשה״ םשב ןוירטילורפה תא םינכמ םא ,תירוטסיהה תולשלתשהל רומג דוגינב
 תודוא־לע" — 1862 תנשמ ותאצרהל דוחיבו ,ל א ם א ל ל וז הרעהב ןווכתמ .א .פ) .סלגנא .פ

 .(,עמה .^ז1נ6116נ:513118 - ״םילעופה־תרדש לש ןויערה ןיבו יחכנה הירוטסיהה־בלש ןיבש רשקה
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 *ןודורפל סכראמ
 1846 יאמב 5 ,לאסורב

 !יריקי ןודורפ

 ןגיאש תוביסנ ;סיראפ תא יתבזע זאמ ךילא בותכל םיתש אלו תחא אל יתרמא

 הדובעב סמוע תפסות יכ יל אנ ןמאה .התע דע ךכב ינועירפה ינוצרב תויולת

 .יתקיתשל םידיחיה םיקומינה םה ,רכו ירוגמ םוקמ תקתעה■ תודרט־ ןכו

 ךירדירפ ,ידידימ םינש םע דחי .(םירבדה םצעל) 1מס<1123 ז68 סנכינ התעו
 םע הפוצר םיבתכמ תפילח יתנגריא ,(לסירבב םהינש) וגי׳ז םיליפו סלגנא

 תויעדמה תולאשב ןוידב ןה קוסעל הדעונש ,םינמרגה םיטסילאיצוסהו םיטסינומוקה

 תיטסילאיצוסה הלומעתה לעו םייממעה םימוסריפה לע םייקל שיש חוקיפב ןהו

 םיבתכמה־תפילח לש תירקיעה הרטמה ,ןכא .וז ךרדב הינמרגב ךורעל ןתינ ידשא

 םיטסילאיצוסה םע עגמב םינמרגה םיטסילאיצוסה תא איבהל — היהת ונלש

 תויטסילאיצוסה תועונתב בצמה לע םירזה תא דימעהל ,םיילגנאהו םייתפרצה

 םזילאיצוסה תומדקתה תא ,הינמרגב םינמרגה תעידיל איבהלו הינמרגב תולעופה

 יפוליחל עיגנ ךכ ידי לע ;תופקשהב ינושה רהבתי הזכ ןפואב .הילגנאבו תפרצב

 םוחתב תילאיצוסה העונתה לש המידק דעצ הז היהי .תוינפ אלל תרוקיבלו תונויער

 יאדו הלועפה תעשבו ,תוימואלה תולובגמ גורה ןעמל ,יתורפסה היוטיב

 .וצראב ומכ שממ ץראל־ץוחב םיניינעה בצמ ותעידיל אבוי יכ בר ןינע דחא לכ אצמי

 םיטסילאיצוסה ונלש םיבתכמה־תפילחב ופתתשי הינמרגב םיטסינומוקה דבלמ

 ונלוכ — תפרצל רשא *וננוכ רבכ הילגנא םע ונירשק .ןודנולבו סיראפב םינמרגה

 וריקוה םויה דעש התא עדוי ןה .ךממ בוט בתכ הב אוצמל לכונ אל יכ םירובס

 .התא ךצרא ינב רשאמ רתוי םינמרגהו םילגנאה ךתוא

 הרידס םיבתכמ־תפילח ןוניכב אלא םירומא םירבדה ןיאש ,ןכ םא ,האור התא

 תונושה תוצראב תילאיצוסה העונתב השענה לע דומע ןעמל םיעצמאה תחטבהבו

 .םלועל ומישגהל לכוי אל דיחי שיאש יפכ ,ןווגמו בר ןינעל תוכזלו

 .מ לש ותבושת ״ןכפהמ לש וייודיו״ :ורפס ףוסב ןו־זורפ י״ע האבוה וז תרגיא י
 .2 ךרכ ,ויתורגיאב הספדנ
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 וזולשייש םיבתכמה דעב חולשמה־תואצוה ןאכ ומלושי ,ונתעצהל הנעית םא
 יוסיכל ודעונ הינמרגב תוכרענה תויבגמהש יפל ,התא חלשתש הלא דעב ןכו ךל

 . .םיבתכמהיתפילח תואצוה
 .8 ,קורדנאדוב ׳חר ,וגי׳ז םיליפ רמ לש ותבותכ איה היפ לע בותכתש תבותכה

 .לאסירבמ תורגאה לע םותחה םג היהי אוה
 ־ הרומג תויאשח ךדצמ תכייחמ תאזה םיבתכמה־תפילח לכש ,ףיסוהל ךירצ יניא

 .תויוכבתסהמ עגמהל ידכ ,תוריהזה ברימב לועפל ונידידי לע ,הינמרגב

 יל רוסמה לש דאמ הנמאנה ותודידי לע ךומסו הרהמב ונל הנע
 סכראמ לראק

 לכונ אלא וניא הז םדא .םיראפמ ןירג רמ תא הזב ךינפל עיקומ ינא ב נ

 תוסכל ץמאתמ אוה .םיינרדומה תונויערב רחסמל ויניעש יאמר ןימ ,תורפסה'הדשב
 ומצע תושעל אלא חילצמ וניא לבא ,םייגצחשו םיצלמנ םיטפשמב ותורעב לע

 ""יל שמתשמ אי־י-אי׳י ןכיסמ ־יז םדא :ןכ־לע־רתי .ויטופטפב ךחוגמ
 טעמלו ומצע םמורל ידכ ,ותפצוחל תודוה ,םש־ילעב םירבחמ םע השעש תויורכיהב

 .ינמרגה רוביצה יניעב םתומד תא
 טאבייפ) ׳דרומ ימצע תונבל זעמ אוה ,םיתפרצה םיטסילאיצוסה לע ורפסב

 א1,י ^ יאפ? 'זמויפ לש (׳יינמיגב ימדאקא ראית ׳טנאצוד
 ךל רמשיה .ויבתכ לע גלגלמו ינמרגה עדמה לש םיבושחה םילכשומה

 .תרחא םעפב הז שנרב לע ךל חיסאו רוזחא ילוא .הז ליפט

 המ ךחיטבהל ידכ ,הזה בתכמה ידי־לע ידיל הלגלגתנש ,וז תונמדזהל שש ינא

 ימצע תא תונכל אנ־ינשרה התעו .ךומכ לוגד םדא םע םירשקב אובל יל םיענ
 — דל רוסמה

 וגי׳ז םיליפ

* 

 מאש תינכת,ד בטית ׳וייורפ ימ היניעב יכ ,תווקל אלא לוכי יניא - יל רשא
 דובכה־ישגרב אנ חטב .ונמע ךמצע־ףתשל ברסל אל ליאות ,כו "דזב ךל םיעיצמ

 ,יננהו ,ךילא יב וררוע ךיבתכש םיקומעה
 — דל רוסמה

 סלגנא ךירדירפ

 סכר&מל ןורתפ
 1846 יאמל 17 ,ןואיל

 ,יריקי םכראמ רמ

 התרטמש ,םכלש םיבתכמה־תפילח לש םינעומה דחא תויהל ןוצרב םיכסמ ינא

 הברה בותכל ךחיטבמ יניא ןכ־יפ־לע־ףא .דאמ םיליעומ יאדו ויהי ,ינמוד ,הנוגריאו

 יל םישרמ םניא — תיעבטה יתולצע ףורצב ,םהינימל יקוסיע !תובורק םיתיעלו

 ,תויוגייתסה המכב אובל תושרה תא ימצעל לוטא ןכ .תורגא תביתכ לש וז העיגי

 .ךבתכמב םינוש םיעטק תואירק םע ןהילא יתעגהש

 ,טלחהב התע םה םיקוספ המשגהו ןוגריא ינינעב יתונויער יכ ףא — לכ־םדוק

 ,טסילאיצוס לכ לש ותבוחמ ,איה יתבוחמ יכ ינא רובס ,תונורקעל עגונה לכב תוחפל

 — רוציקב !ינקפסה — ,רמולכ ,ןשיה חרואב ןמז המכ דוע ךשמ גוהנל ףיסוהל

 .הלכלכל עגונש המ לכב ,תטלחומ טעמכ תויטאמגוד־ךטנאב׳הוביצה םע דחי ,לגוד ינא

 םיקוח םימשגתמ ובש חרואה לע ,הרבחה יקוח לע ,ךכב ךנוצר םא ,דחי הקחתנ

 רחאל !םשה ןעמל לבא !םתולגל םיחילצמ ונא החוכב רשא ,תומדקתהה לע ,הלא

 ,ונתעד לע הלענ אנ־לע — 3, ?מ0!-1 תויטאמג׳זדה תוטישה לכ לע תרכ ונרזגש

 ךצרא־ןב לש הריתס התואל ספתינ אנ־לא !תונירטקוד לע םעה תא ףלאל ,ונא םג

 ,דסייו דימ דמע ,היפ לע תילותאקה היגולואיתה תא ךפהש רחאלש ,ראתול ןיטראמ

 הינמרג ןיא הנש תואמ שולש הז .תיטנאטסטורפ היגולואית ,םייודינו תומרח ידי־לע

 ישונאה ןימה לע רוזגנ אנ־לא !ראתול רמ לש האלטהה תכאלמ תעירקב אלא תקסוע

 דחאב םסרפל ךתבשחמל יתדהא עיבמ ינא .השדח היבוברע ידי־לע שדח קוסיע

 םלועל אנ־ןתינ !ןגוהו האנ סומלופ ירבדב וידחי אנ אובנ :תועדה לב תא םימיה

 ,העונת שארב ונא םידמועש ןויכ לבא ,קוחרמל הפוצה הרואנ תונלבוסל המגוד

 תד לש םיחילשכ בצייתנ אנ־לא !השדח תונלבוס־יא שארב ונמצע םישנ אנ לא

 לכ בוט רבסב דדוענו ,אנ־לבקנ .הנובתה תד ,ןויגהה תד וליפא וז היהתו ,השדח

 וליאב.הלאש םוש לע םלועל טיבנ אנ־לא !הקיטסימ לכ ,יודינ לכ עיקונ ,האחמ

 ,ךכב ךרוצ אהי םא ,בוש ליחתנ ,הנורחאל דע וניתונעט הלבנש רחאלו ^ההנטמנ

 — ואל םאו ,םכתדוגאל גנועב ףרטצא הזה יאנתב .הינוריאהו רובידה יטהל בטימב

 !ואל

 .הלועפה תעשב :ךבתכמבש יוטיב ותוא לע תורעה המכ ךל ריעהל ילע ןכ
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 חוכב אלש ,וז העשב ,תירשפא הניא .דמרופיר םושש העדב התא קיזחמ ןיידע ילוא

 ,וז העד .עוזעז אלא םצעב הנניאשו ,הכפהמ םשב ,רבעשל ,וניכש המ אלב ,עורזה

 חכוותא רשאו ,תונלבוסב הילא םחיתמ יבאש ,הל ןיבמ יגאש ,התוא גישמ ינאש

 יתוריקח יכ ינא הדומ הנה — ינא םג הב יתקזחה בר ןמזש רחאמ ,ןוצרב הילע

 ךכל םיקוקז ונניאש רובס ינא .ירמגל הנממ ידי ךושמאש ךכל ינואיבה תונורחאה

 יעצמאכ ינכפהמה השעמה תא עובקל ללכ םיכירצ ונא ןיא ןכ לעו ,חילצהל ידכ

 לא ,עורזה־חוכ לא היינפ אלא וניא ,לוכיבכ ,הז יעצמאש ןויכ ,יפגבמ״ע^יתל^

 :היעבה תא ינפל האור ינא ךכ ,הגה .הריתס השעמ — רוציקה ,יתורירשה

 רשועה תא ,ילכלכ *ףוריצ ידי־לע ,הרבחה לא ריזחהל

 ןושל .ר ח א ילכלכ ףוריצ ידי־לע הרבחה ןמ אצוהש

 המ דלוויש ןפואב ,ןינקה דגנ ןינקה תרות תא תינידמה־הלכלכב ןווכל :תרחא

 קפתסא העש יפל רשאו ,תויפותיש םשב םינכמ ,םינמרגה םיטסילאיצוסה ,םתאש

 ןורתפל יעצמא עדוי ינאש ינרובס ,הנהו .ןויווש ,שפוח — תאז הנכאש ךכב

 אלו ,הנטק שאב ןינקה תא ףורשל אופיא ףידעמ ינא :רצק ןמז ךות וז הייעב

 .ןינקה־ילעבב סואאמולותראב ליל תכירע ידי־לע שדח חוכ וב חיפהל

 •** הז ןינעב רתוי ךל רמאי ,ותספדה תיצחמב וז העשב דמועה ,בורקה ירפס

 םוקמ אהי םאו ,העוט יניא םא *וז העשב דמוע ינא ןכיה ,רקי ףוסוליפ ,הגה
 .לומגת תעש יל אובתש דע ,בוט רבסב ךכל ענכא םג ,ךדימ תוקלמ גופסא — ךכל

 םילעופה־דמעמ לש חורה־ךלה םג וישכע יל הארנ ךכש ,בגא ךרד ,ךל רמול ילע

 ימ תוער םינפ רבסב ולבקיש ,עדמל ךכ־לכ םיאמצ ונלש םיראטילורפה !יתפרצה

 הקיטילופ ,יתעדל ,וז היהת — רוציקה .םד םא יכ תותשל םהל עיצהל ודיב היהי אלש

 וברי דוע תופיקתה יעצמא :הדמשהל םיפיטמכ םהילא תונפל ונליבשב העורג

 .זוריז םושל קוקז םעה ןיא ךכ םשל !ידמל
 ־איצוסב ,הארנה יפכ ,רבכ תומייקה תונטקה תוקולחמה לע תונכב ינא רעטצמ

 תמאב ינששוח .ןהל החכוה יל תושמשמ ...ג רמ לע ךיתונלבוק רשאו ,ינמרגה םזיל

 תעדה־בושי לא ,יריקי סכראמ רמ ,ךכב הנופ ינא !העטמ רואב הז רפוס תיארש

 יכ ותייחמל ול ןיאו ,םינב ינשו השא םע ,ףסכ ילב יורשה ,הלוג אוה ...ג .ךלש

 ינא ןיבמ ? םיינרדומה תונויערה תא אל םא ,ותייחמל לצניש ךנוצר המ .וטע םא

 שמשי שודקה תושונאה רבדש תילכתב רוסא יכ םיכסמ ינאו ,יפוסוליפה ךגורחל

 הקוצמ ירפ ,ןוסאה די אלא תאזב תוארל הצור יניא לבא !רהממודוקימל רמוח

 םישחרתמ םירבדה ויה ,םירנוילימ ונלוכ ונייה וליא !הה .שיאל חלוס ינאו ,הלודג

 .00!מ1נ111£1510נב ;ררקמב *
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 יכ התא עדויו ,תויחל המוש לבא .םיכאלמו םישודק ונייה ונלוכ !רתוי הפי

 לש הפורצה הכלהב אטובמה ןויערה תא טעמב ףא ןיידע העיבמ הניא וז הלמ

 .תיבה־לעבל םלשל ,רשב ,םיצע ,םחל תונקל ,רמולכ ,תויחל ךירצ .תודגאתהה

 .השרד רכומש הזמ רתוי הנוגמ וניא םיילאיצוס תונויער רכומש ימ !יתנומאבו

 קסוע ינא ןיא ?המב יר1מ !ירומ היהש ...ג ראפתה םנמא םא גשומ לכ יל ןיא

 תא ינא האור .םולכ אלו טעמכ וב עדוי אוה ןיאש רבד ,תינידמ הלכלכב אלא

 יאכז יתויה ידכ דע הב איקב ינא — היפוסוליפל רשאו ,תודליל עוצעצכ תורפסה

 רמא — ךכ רמא םא !םולכ אלו ינפל הליג אל ...ג .רשוכה תעשב הילע גלגלל

 הנגמשמ רתוי וב ריקומו וילע עדוי ינאש המ .וילע טרחתה יכ וב ינחוטבו הפצוח־רבד

 ודידיל ןכו ,...ג רמל הדות בייח ינאש אוה ,ולש הלק תונברבר תפקתה התוא ינא

 תאו ,סלגנא רמ יבתכ תא ,יריקי סכראמ רמ ,ךיבתכ תא יריכה לע ,קאבראווא

 םייוצימ המכ יליבשב ךורעל ורתענ הלא םינודא .ךאבראיופ לש ךב־לכ בושחה ורפס

 םיבושחה םייטסילאיצוסה םימוסריפה ןמ (תינמרג ארוק יניא ינוסאל יכ) תיתפרצב

 השוע יתייה ,בגא ,הז רבדו) בורקה ירפסב ריכזהל דמוע ינא ,םתשקבלו ,רתויב

 קאבראוואו ...ג ,ףוסבל .רכו ךבראיופ ,סלגנא ,סכראמ ה״ה לש םהיבתכ תא (ימצעמ

 םיגוהש הרקוההו ,סיראפב םיבשויה םינמרגה ברקב שדוקה־שא לע רומשל םיחרוט

 רשויל החוטב הבורע יניעב תיארנ ,םתצעב םילאושה םילעופה הלא םינודאל

 .םהיתונווכ

 לש עגר ירפ ,ךטפשממ ךב רזוח ךיתיאר ול ,יריקי סכראמ רמ ,יתייה חמש

 תא םגרתל ונוצר תא ינפל הליג ...ג .ילא תבתכש העשב תייה זגרנ ןכש ,זגור

 ריכא !טעמ רזעל ול היהי ,ןושאר םוגרתכ ״דז םוגרת יכ יתוניבה !יחכונה ירפס

 ׳תאזה םעפה ,ונעמל יכ ,ינעמל אל ,ול ועייסת םא ,ךידידיל םג ןכו ,הבוט אופיא ךל

 רתוי חוור ,םכתרזעב ול איבהל ,קפס ילב ,יושעה רוביח תריכמל םכדי תא םכתתב

 .יל רשאמ
 תא דימ חלוש יתייה ,יריקי סכראמ רמ ,ךתרזע תא ינחיטבהל תמכסה וליא

 םישל הצור יניאש ,תוישיאה ךיתומוערת ףא לע יכ ,ינרובסו ...ג רמ לא יתוהגה

 .ונלוכל דובכל וז תוגהנתה היהת ,ןהילע טפוש ימצע

 ,וגי׳זו סלגנא ה״ה ,וידידיל תודידי ירבד ףלא

 ,ךל רוסמה

 ןודורפ .׳ז .פ



 בוקנאנא לא םכראמ
 (1846) רבמצדב 28 ,לאסורב

 !רקיה בוקנאנא רמ

 עובשב קרש הדבועה אלמלא ,רבמבונב 1־ה ןמ ךבתכמ לע בישמ יתייה רבכ הז

 תיפוסוליפ" ןו־חרפ רמ לש ורפס תא ילש םירפסהדוונח לעב יל חלש רבעש

 .וילע יתעד תא דימ ךל תווחל תנמ־לע ,םימי ינש ךשמב ,ףעיב וב יתארק ."תולדה

 ךעידוהל קר ינא לוכיו םיטרפב ןודל יתלוכיב ןיא ,הצורמב רפסה תא יתארקו ליאוה

 םיטרפב ןודל לכוא ,ךכב הצרת םא .ונממ יתמשרתנש תיללכה תומשרתהה תא

 .ינש בתכמב
 ,ךבתכמב ,התא םג .דואמ עורג וליפא ,יניעב עורג רפסהש ,יולגב ךינפל הדוא

 ראפתמ הב ,וז תינצחשו תינמלג הריציבש ,"תינמרגה היפוסוליפה ץוצמק״ב לתהמ
 לערה ידי־לע המגפנ אל תילכלכה האצרהה יכ חינמ התאש אלא ,ןודורפ רמ

 לש היפוסוליפל תילכלכה האצרהה תואיגש תא סחיילמ קוחר ינא ףא .יפוסוליפה

 'יתלב תרוקב ן׳חורפ רמ הלעמ ולש תכחוגמה היפוסוליפה תמחמ אל .ןודורפ רמ

 תא גישה אלש ןויכ ,תכחוגמ היפוסוליפ הלעמ אוה ;תינידמה הלכלכה לש הנוכנ

 לאש התוא רוביד־ןושל טוקנל םא — ןתובלשתהב תומייקה תוילאיצוסה תוביסנה

 .םירחא םיבר םירבד ונממ לאשש'יפכ ,אירופ תאמ ןודתפ רמ

 הנובתה לע ,תילאסרבינואה הנובתה לע ,םיהולא לע ןודורפ רמ רבדמ עודמ

 ,המצעל איה המוד םלועל רשא ,םלועל העוט הניא רשא ,תושונאה לש תישיא־יתלבה

 םזינאילאגאהב אוה קסוע עודמ י תמאה תא גישהל ידכ הנוכנ הגישהל ךא המוש רשא

 ז לוע קרופכ ומצע גיצהל ידכ ןותמ
 חמייוסמ הרדיסכ הירוטסיהה תא האור ןודורפ רמ .הדיחה תא רתופ ומצע אוה

 ,המדיקה תמשגתמ הירוטסיהב יכ העד ללכל אב אוה ;תויתרבח תויוחתפתה לש

 רשא תא ועדי אל ,םידיחי תרותב ,םדא־ינב יכ העד ללכל אב אוה ןורחא ןורחאו

 ןושאר טבמב יכ — רמוא יווה ,םה םתעונתל סחיב תועטב םה םייורש יכ ,ושע

 .תישיאה םתוחתפתהב יולת־יתלבו לדבנ ,הנוש והשמכ תיתרבחה םתוחתפתה הלגתמ

 הנובתה תולגתה לע הרעשה אוה הלעמש דע ,תאזה הדבועה תא ראבל ודיב ןיא

 תולעהלמ לקנ רבד ךל ןיא ,אירבה ישונאה לכשה לשכנש םוקמב .תילאסרבינואה

 .תוצילמ רמולכ — תוירותסמ תוליע
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 — תושונאה לש התוחתפתהב המואמ ןיבמ וניאש הדומ ן׳חורפ רמש העשב םלואו

 ־רבינוא־הנובת ןוגכ ,תולצלצמה םילמב שמתשמ אוהש יפל ,ךכב הדומ אצמנ אוהו
 לגוסמ וניא יכ ,חרכהבו אליממ הדומ אצמנ וניא םולכ — ,רכו םיהולא דוילאס

 ?תילכלכה תוחתפתהה תא ןיבהל

 .םדא־ינב לש ןילמוג־תולועפ ירפ — ? היתורוצ לכ לע ,הרבחה לש הביט המ

 םינפ םושב ?תרחא וא וז תיתרבח הרוצ םהל רובל םה ןירוח־ינב םדאה־יגב םאה

 ,םדאה־ינב לש רוצייהדווחוכ תוחתפתהב תמייוסמ הגרד חינמ התאש ןויכ .אל

 הגרד חינמ התאש ןויכ .הכירצו ןיפילח לש המיאתמ הרוצב הדומ אצמנ התא

 המיאתמ הרוצב הדומ אצמנ התא ,הכירצהו ןיפילחה ,רוצייה תוחתפתה לש תמייוסמ
 ,תודמעמה וא תורדשה לש ,החפשמה לש םיאתמ ןוגריאב ,ילאיצוסה הנבמה לש

 בצמ עבונ ןאכמו תאזכ הרבח חינמ התא .המיאתמ תינגרוב הרבחב — דחא רובידב

 אל ן׳ודורפ רמ םלוא .וז הרבח לש ימשרה היוטיב אלא וניאש ,הל םיאתמ ינידמ

 לא — הנידמה ןמ הנפי םא ,תולודג השעי יכ ןימאמ אוהש יפל ,םלועל תאז ןיבי

 .תימשרה הרבחה לא ,הרבחה לש ימשרה םוכיסה ןמ — רמוא יווה ,הרבחה

 רוצייה־תוחוכ לע םתטילשב ןירוח־ינב םניא םדאה־־ינב יכ ףיסוהל ךירצ ןיא

 הלועפ ירפ ,שוכר חוכ אוה רוציי־חוכ לכ יכ .םהיתודלות לכל דוסי םיווהמה — םהלש

 םלואו ,םדאה־ינב לש המושיה היגרנאה ירפ ,אופיא ,םה רוצייה־תוחוכ .תמדוק

 ידי־לע ׳םדאה־ינב םייורש ןהבש ,תוביסנה ידי-לע איה תלבגומ ,הפוג וז היגרנא

 רשא ,םהל המדקש הרבחה תרוצ ידי־לע ,ןכל םדוק ושכרנ רבכש רוצייה־תוחוכ

 יכ הטושפה הדבועל תודוה .םדוקה רודה לש הדלות איה רשאו הובציע םה אל

 םישמשמ וללה — ,םדוקה רודה ידי־לע ושכרנש רוציי־תוחוכ םיאצמנ שדח רוד לכל

 םיווהתמ ,ישונאה ןימה ימי ירבדב תופיצר הווהתמ — ,שדח רוצייל םלג־רמוח ול

 רוצייה־תוחוכ םילדגש הדימב תכלוהו הקימעמ םתוישונא רשא ,תושונאה ימי ירבד

 יכ ,איה ןאכמ תיחרכהה האצותה .םייתרבחה םהיסחי םג ךכ בקעו םדאה־ינב לש

 םתוחתפתה לש הירוטסיהה אלא הניא םלועל םדאה־ינב לש תיתרבחה הירוטסיהה

 םיסחיה .הילא עיגמ וניאש ןיבו םתעדותל עיגמ רבדהש ןיב ,תילאודיבידניאה

 תורוצה אלא םניא הלאה םיירמחה םיסחיה .םהיסחי לכל דוסיה םה םיירמחה

 .תילאודיבידניאהו תירמחה םתלועפ תמשגתמ ןהבש ,תואיצמה תובייוחמ

 לע םירתוומ םדאה־ינב ןיא םלועל .םימצעב תואידיא ול םיפלחתמ ןודורפ דמ

 הרוצ התוא לע םירתוומ םניא םלועל יכ רבד לש ושוריפ ןיא לבא ,ושכרש המ

 תא דיספהל אלש ידכ .רבדה ךופהנ .םימייוסמ רוציי־תוחוכ ושכר הבש תיתרבח

 םדאה־ינב םיסונא ,היצאזיליוויצה תוריפ תא דבאל אלש ידכ ,וגשוהש םיגשיהה

 םיאתמ וניא בוש ןיפילחהדורואש עגרב ,תויתרוסמה הרבחה־תורוצ לכ תא תונשל

 בחרה חנומב ,(ססט״מ־מנסץפילח הלמב ןאכ ינא שמתשמ .ושכרנש רוצייה־תוחוכל
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 ,תויצארופרוקהו תודליגה דסומ ,רתיה־תוכז :לשמ ךרד .תינמרג ןושלב רתויב

 תא קרו ךא ומלה רשא םייתרבח םיסחי ויה ,םיניבה־ימי לש תונקתה־להונ לכ

 ינממ רשאו ,ןכל םדוק םייק היהש יתרבחה בצמה תאו ושכרנש רוצייה־תוחוכ

 ׳תינוה ורבטצנ םיבונקתהו תודליגה רטשמ לש ותוסחב .הלאה תודסומה ווהתה

 תוריפה תא דיספהל ויה םילולע םדאה־ינבו — תובשומ ודסונ ,ימיה רחסמה חתפתה

 ךכו .הלאה תוריפה ולישבה ןתוסחב רשא תורוצה ןתוא םייקל וסינ וליא ,וללה

 תורוצה לכ וסרהנ הילגנאב .1688 תכפהמו 1640 תכפהמ :םימער ינש ולגלגתנ

 תוינידמה תוביסנה ןכו ,ןהל םימיאתמה םייתרבחה םיסחיה ןהמעו ,תונשיה תוילכלכה

 "ינב ןהבש תוילכלכה תורוצה יכ ,אצמנ .הנשיה הרבחה לש ימשרה היוטיב ויהש

 .תוירוטסיהו ףולח־תונב ןנה ,ןיפילח םיכרועו םיכרוצ ,םירציימ םדאה

 יוניש םעו ,םהלש רוצייה־חרוא תא םדאה־ינב םינשמ םישדח רוציי־תוחוכ תשיכר םע

 םיסחי םא יכ ויה אל רשא ,םיילכלכה םיסחיה לכ תא םה םינשמ רוציי,•ודחוא

 .תמייוסמ רוציי־תרוצ התואב םייחרכה

 לגוסמ וניאש ןויכ .רבדל היאר איבה ןכמ תוחפ דועו ןודורפ רמ גישה אל תאז

 ,םיעותעת־ןויזח ןימ הלעמ ן׳חורפ רמ ,הירוטסיהה לש תישממה העונתה רחא בוקעל

 ,19־ח ,18־ה ,17דו האמה לע ןודל חרוט אוה ןיא .יטקלאיד ןויזח תויהל רמייתמה

 תאשנתמ וז תוכלמו ,תלפרועמה ןוימדהדווכלמב תשחרתמ ולש הירוטסיההש יפל
 ,םיינאילאגאה יאבה ירבד םה הלא :דחא רובידב .םוקמלו ןמזל לעמ הובג־הובג

 אלא — םדאה־ינב לש הירוטסיה — תינוליח הירוטסיה וז ןיא ,הירוטסיה וז ןיא
 ׳רישכמ אלא םדאה ןיא ודידל .תואידיא לש הירוטסיה — תשדוקמ הירוטסיה

 תויוחתפתהה ןתוא .ןתוחתפתה ךרוצל ,תיחצנה הנובתל וא האידיאלתרש־ילכ

 לש הנויבחב תושחרתמה תויוחתפתה תויהל תורומא ,ן׳חורפ דמ רבדמ ןהילעש

 ,תירותסמה רובידה־ןושל לעמ טולה תא םיריסמש העשב .תטלחומה האידיאה

 .וחומב תוילכלכה תוירוגיטקה תוחנומ רדס הזיאב ןאכ עבוק ןודורפ רמ יכ ררבתמ

 'יתלב חומ לש ורדס אוה הז רדס יכ דל חיכוהל ידכ הברה חורטל ילע ןיא

 .רתויב רדוסמ
 אל .ולש ביבחה םוסה אוהש ,ךרעה לע רקחמב ורפס תא חתופ ןודורפ רמ

 •הזה ינדמלה רקחמה חותינב ,םעפה ,קוסעא

 ־תקולחב תחתופ תיחצנה־הנובתה לש תוילכלכה תויוחתפתהה תרוש

 םאה ,םפא .תילכתב טושפ ןינע איה הדובעה־תקולח ןודורפ רמ יניעב .הדובעה
 *דתיה אל םאה ,תודליגה־תטישו ן תמייוסמ הדובע־תקולח * םיתפה־רטשמב ,דתיה אל

 האמה עצמאב הלחהש ,הרוטקאפונמבש הדובעה־תקולחו ?הלשמ הדובע־תקולח הב

 .זעלב ,תוטסאק — םיתפ *
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 אל םולכ — 18־ה האמה לש הינשה תיצחמב *דילגבאב המייתסנו בוריקב ,17־ה

 ?תינרדומה הישעתב ,הלודגה הישעתבש חדובעה־תקולחמ תילכתב הנוש ,דתיה

 יטוידה וליפא רשא תא השוע וניאש דע ,תמאה ןמ קוחר הכ ן׳חורפ רמ

 .ימלועה קושב ןודל ךרוצ ול ןיא ,הדובעה־תקולחב ןודל ידכ .םישוע םינלכלכה

 ,תובשומ תומייק ויה אל ןיידעש העשב ,15*הו 14־ה האמב הדובעה־תקולח ,ספא

 היסא םע עגמהש העשבו ,הפוריא יבגל תמייק ,דתיה אל ןיידע הקירמאש העשב

 הדובע־תקולח ,דתיה אל םולכ — ,אטשוק לש הכוויתב קרו ךא םייקתנ תיחרזמה

 הפוריא התכז רבכ הב רשא ,17*ה האמב הדובע,ד־תקולחמ יונישדוילכת הנוש וז

 ? תוחתופמ תובשומב

 ,םיימואלניבה םהיסחי לכ ,םימעה לש ימינפה ןוגריאה ביט לכ והמ .לכה הז ןיאו

 םע תונתשהל םיסונא םה ןיא םולכו ?תמייוסמ הדובע־תקולח לש היוטיב אל םא

 ? הדובע,ד־תקולח לש היוניש

 אוה ןיאש ךב ידכ דע ׳ןודורפ רמ ידי־לע הנבוה אל הדובע,ד־תקולח תלאש
 המשגתנ ,לשמ ךרד ,הינמרגב רשא ,הדרפה ,רפכה ןמ ריעה תדרפה תא וליפא ריכזמ

 תא אלו הרוקמ תא אל ריכמ וניאש ןויכ .הרשע־םיתשהו תיעישתה תואמה ןיב

 אוה ןכ־לע .יחצנ קוחל חרכהב ויניעב תישענ וז ,תאזה הדרפהה לש התוחתפתה

 םייקתהל הדעונ םייוסמ רוציי־חרוא לש וז האצות וליאכ תאזכ השיג ורפסב טקונ

 וניא הדובעה־תקולח ןינעב ןודורפ רמ ידי־לע רמאנש המ לכ .תורודה לכ ףוס דע

 םדא ורמאש המ לש ,רתויב םלשומ־יתלבו יחטש םוכיס — הבלב םוכיס ןיעמ אלא

 .וינפל םירחא יפלאו תימס

 שבול תונוכמהו הדובעה־תקולח ןיב רשקה .תונוכמה ןה הינשה תוחתפתהה

 ־ירישכמ םידעונ הדובע־תקולח לש חרוא לכל .טלחהב ירותסמ יפוא ןו־דתפ רמ לצא

 אל ,18־,ד האמה תיצחמל דע 17־,ד האמה תיצחמ ןמל ,לשמ ךרד .םידחוימ רוציי

 ־ירישכמ םג ףא ,הדובע־ירישכמ ויה םתושרב .םהידי ומב םדא־ינב ורציי לכה

 .רכו רכו םיפונמ ,תוגיפס ,םילונ ןוגכ ,רתויב םיבכרומ הדובע

 .הללכב ,דדובע״ד־תקולחמ תונוכמה תא רוזגלמ ךחוגמ רבד ךל ןיא ,ןכבו

 ,תונוכמה לש ירוטסיהה ןרוקמל ןיבה אלש ,ןודורפ רמ יכ ,ריעא בגא־ךרד

 ,ןושארה יללכה רבשמה תגש איה ,1825 תנש דע .ןתוחתפתהל ןכמ תוחפ דוע ןיבה
 תוחתפתהו ,רוצייה ןמ רתוי רהמ ,הכירצה יכרצ ללכ ךרדב ולדג ,ןכ רמול םא

 ,תונוכמה לש ןתאצמה ןיא 1825 ןמל .קושה יכרצ תובקעב ,חרכהב ,הדעצ תונוכמה

 אוה ןוכנ הז ןויצ ףאו .םידבועל םידיבעמה ןיב קבאמה ירפ םא יכ ,ןהב שומישהו

 ,תונוכמב שומיש גיהנהל וצלאנ הפוריא תשביבש תומואה וליאו .דבלב הילגנא יבגל

 ןורחאו .םלועה יקושב ןהו ,םיימינפה ןהיקושב ןה ,םילגנאה לש םתורחתה ץחלב

 םימע לש םתורחת תמחמ םג תונוכמב שומישה גהנוה תינופצה הקירמאב ,ןורחא



 לקשמה־דויש רדעה תמהמ — רמוא יווה ,הדובע־תוחוכב רוסחמה תמחמ םג ,םירחא

 דכ ךותמ .תינופצה הקירמא לש םייתיישעתה היכרצ ןיבל ןיסולכואה רפסמ ןיב
 תוהלבהדוור תא בואב הלעמה ,ןודורפ רמ לש ולכש תופירח לע שיקהל התא לוכי

 .תונוכמל הזיתיטנאכ ,תישילש היצולוואכ ,תורחתה לש

 תונוכמה תא גיצהל ,תמאב ,אוה ךרפומ ןינע ,רבד לש וללכב :תאז דוע

 .רכו יארשאה ,תורחתה ,הדובעה־תקולח ידצב ,תילכלכ הירוגיטקכ

 .השרחמב ךשומה דושה רשאמ רתוי אל תילכלכ הירוגיטק תקזחב איה הנוכמה

 לוצינ ךרד םלואו ,תיחכנה ונתלכלכ תטיש יסחיל ךייש ,תונוכמב יחכנה שומישה

 ןיב ,איה הקבא םלועל הקבא .ןפוג תונוכמה ןמ תילכתב הנוש ןינע אוה תונוכמה

 .עוצפ הב אפרל הפורת־תקבא וזש ןיבו ,םדא תעיצפל תשמשמה ,הפרש תקבא וזש

 םיסמל ,ןילופונומל ,תורחתל חינמ אוהש העשב ,ךלוהו גילפמ ןודורפ רמ

 אבומה רדסה יפל ,אוה וחומב לודגל — ןינקל ,יארשאל ,רחסמה־ןזאמל ,הרטשמלו

 תישארב ירמגל תחתופמ הלוכ טעמכ האצמנ ,הילגנאב ,יארשאה־תטיש .ליעל

 ידכ השדח ךרד אלא היה אל הכלממה־יארשא .תונוכמה תאצמה ינפל ,18־ה האמה

 תונגרובה דמעמ תסינכ םע ורצונש םישדחה םיכרצה תא קפסלו םיסמה תא תולעהל

 וליאו .ן1דורפ רמ לש ותטישב הנורחא תירוגיטק ן ינקה הווהמ ףוסבל .ןוטלשל

 םיסחי ןו־חרפ רמ לש תוירוגיטקה ראש לכו הדובעה־תקולח תווהמ תואיצמה־םלועב

 םיסחיל ץוחמ ז ןינ ק םשב םויה םינכמ רשא תא םתוללכב ,םירצויה ,םייתרבח

 הפוקתב ןינקה .תיטפשמ וא תיסיפאתימ הילשא אלא ,ינגרובה ןינקה ןיא הלאה

 .ירמגל םירחא םייתרבח םיסחי ךותב חתפתמ ,תילאדואיפה הפוקתה ןוגכ — ,תרחא

 האיגש הגוש קר אל והירה ,יאמצע סחיל ןינקה תא השוע ןודורפ רמש ןויכ

 תורוצ לכ ןיב רשקמה טוחה לע דמע אלש ,רוריבב חיכומ ףא םא יכ ,תיגולודותימ

 תורוצ לש ה נ ת ש מ ה ו ירוטסיהה יפואה תא גישה אלש ,ינגרובה רוצייה

 יריציכ םייתרבחה וניתודסומ תא האור וניאש ןויכ .תמייוסמ הפוקתב רוצייה

 חותמל ןודורפ רמ לוכי ,םתוחתפתהל אלו םרוקמל אל ןיבמ וניאש ןויכ ,הירוטסיהה

 .דבלב תיטאמגוד תרוקב ךא םהילע

 .תוחתפתהה תא ראבל ידכ היצקיפל קקזהל ןודורפ רמ ץלאנ ךכש ןויכ

 ידכ אצמוה לכה ,רכו תונוכמה ,יארשאה ,הדובעהיתקולח יכ ,ושפנב המדמ אוה

 ורבסה .ןויושה־ןויער הז — ,ושארב תנגועמה הבשחמה — 1(166 £מ6־ה תא תרשל

 רעצה הברמל ךא ,ןודשה ןעמל ואצמוה הלא םירבד .הנוילעה תומימתה ןמ וב שי

 החנה טקונ אוה יכ ,רבד לש ושוריפ .ותנעט לכ וז .ןודשה דגנ םהינפ תא וכפה

 היצקיפל הריתסב לעשו דעצ לכ לע תדמוע תישממה תוחתפתההו ליאוהו ,תינוימד
 רבודמה יכ ,הדבועה תא םילעמ אוה םלוא .הריתס ןאכ תמייק יכ קיסמ והירה ,ולש

 .תישממה העונתה ןיבו אוה ושארב ןגועמה היערה ןיב הריתסב קר אוה
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 יכ :בל לא םש ןודורפ רמ ןיא — רקיעב הירוטסיהב — תועידי רסוח לשב

 ־יסחי םיחתפמ ,םהייח םצעב רמוא יווה ,םהלש רוצייה־תוחוכ תא םחתפב םדאה־ינב

 ־תוחוכ תונתשה םע ,חרכהב ,הנתשמ הלאה םיסחיה יפוא יכו ,םימייוסמ ןילמוג

 ןניא ,תוילכלכה תוירוגיטקה יכ ,האר אל אוה .םלודיגו הלאה רוצייה

 לכ ,תותימא תויהל תופיסומ ןה יכ ,הלאה םיישממה םיסחיה ןמ ם י ט ש פ ה אלא

 םינלכלכה תואיגש לע רזוח אוה ,ךכש ןויכ .םייקתהל הלאה םיסחיה םיפיסומ דוע

 ,םיירוטסיה םיקוח אלו ,םייחצנ םיקוח ולא תוילכלכ תוירוגיטקב םיאורה ,םיינגרובה

 .רוצייה־תוחוכ לש תמידסמ תוחתפתהל ,דבלב תמידסמ תירוטסיה תוחתפתהל םיפיה

 ,םיישממה םיסחיה לש םיטשפה תוינידמה־תוילכלכה תוירוגיטקב תוארל םוקמב ,ןכבו

 רמ האור ,תירותסמ הרומת וזיא בקע הנה ,םיילאיצוסה־םיירוטסיהה ,םינתשמה

 םמצע םיטשפהה םתוא .הלאה םיטשפהה לש תומלגתה קר םיישממה םיסחיב ןודורפ

 .םלועמו זאמ ,םימשבש וניבא קיחב ומנ רשא תוחסונ אלא םניא

 תוילכלכה תוירוגיטקה לכ םא .ןודורפ רמ לתפתמו תוועתמ הזה םוקמב ךא

 ירה ,םדא־ינב לש םייחצנהו םיסומכה םהייח ןנה םא ,םיהולאמ־תולצאה ןה וללה

 ן1דורפ רמ ןיא עודמ — תינשהו ,ןינמ תוחתפתהה — תישאר :הלאשה תלאשנ

 לש המלש תכרעמ תועצמאב ריבסמ אוה הלאה תויולגה תוריתסה תא ?ינרמש

 .םידוגינ

 ןילופונומה .תחא המגוד טוקננ וזה םידוגינה־תכרעמ תא ריאהל ידכ

 תורחתה .תיהולא הלצאה רמוא יווה ,תילכלכ תירוגיטק אוהש יפל ,אוה בוט רבד

 אוה — בוט ונניאש המ םלואו .תילכלכ הירוגיטק איה םג ןכש ,אוה בוט רבד

 ןילופונומה יכ ,אוה הזמ עורגש המו .תורחתה לשו ןילופונומה לש םתואיצמ

 תונויערה ינשו ליאוה ?אופיא ,תושעל שי המ .ידדהא הז תא הז םיעלוב תורחתהו

 קיחב יכ ן׳חורפ רמל ול הארנ ,הז תא הז םירתוס םיהולאה לש הלאה םייחצנה

 ירודה םירשייתמ הבש ,הלאה תונויערה ינש לש הזיתניס םג היוצמ םיהולאה

 ופוס וללה תואידיאה יתש ןיב קבאמה .ךפיהל ןכו ,תורחתה ידי־לע ןילופונומה

 ,םיהולאמ ליצהל שי הזה סומכה ןויערה תא .דבלב בוטה דצה תא קר הלעיש

 הסומכה החסונה תא תולגל שי .םולשב ומוקמ לע אובי לכהו — ותוא םשייל ךכ־רחא

 ומצע לע לוטיל עגר םסהמ ןודורפ רמ ןיא .תישיא־לאה תישונאה הנובתה יכשחמב

 .םיזר הלגמ לש הז דיקפת

 התא ןיא םייחכנה םיילכלכה םייחב .םיישממה םייחב עגר אג ןנובתה םלואו

 הניאש ,םהלש הזיתניסה םג םא יכ ,ןילופונומהו תורחתה תא קרו ךא אצומ

 תא תרצוי תורחתה ,תורחתה תא רצוי ןילופונומה .העונת םא יכ ,החסונ

 ,םייקה בצמה יישק תא רקיע־לכ תקלסמ הניאש קר אל וז הידושמ .ןילופונומה

 .רתוי ךבוסמו רומח בצמ תרצוי םג םא יכ ,םיינגרובה םינלכלכה תאז םימדמש יפכ
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 םא ,םימייקה םיילכלכה םיסחיה םיתתשומ וילעש סיסבה תא הגשמ התא םא ,ןכבו

 ,תורחתה לע קר אל ץק איבמ אצמנ התא ,יוצמה רוצייהדורוא לע ץק איבמ התא

 הזיתניסה לע ,םתודחא לע םג םא יכ ,םהלש םזינוגאטנאה לעו ןילופונומה לע

 .ןילופונומה ןיבל תורחתה ןיב ישממה ןוזיאה תא הווהמה העונתה לע ,םהלש

 .ןו־חרפ רמ לש הקיטקלאידה ןמ המגוד ךל איבא ,התעו

 םידדצה לע ןה ,רבדלמ ינא רוטפ .םזינוגאטנא םיווהמ תודבעהו תוריחה

 םיערה הידדצ לע רבדלמ ינא רוטפ ןכ .תוריחה לש םיערה םידדצה לע ןהו םיבוטה

 לש בוטה הדצ — אוה ,ןאכ ,וילע דומעל שיש דיחיה וינעה .תודבעה לש

 םא יכ ,ראטילורפה לש ותודבעב ,ןיפיקעבש תודבעב םירומא םירבדה ןיא .תודבעה

 םורדה־תונידמב ,ליזארבב ,םאנירוסב םישוכה תודבעב ,תיעצמא־יתלבה תודבעב

 .תינופצה הקירמא לש

 ןוגכ ,םייקה םזילאירטסודגיאה בבוס וילעש ריצה איה תיעצמא־יתלבה תודבעה

 .תינרדומ הישעת ןיא ןפג־רמצ ילב ,ןפג־רמצ ןיא תודבע ילב .רכו יארשאה ,תונוכמה

 ,ימלועה רחסה תא ורצי תובשומה ,ןכרע תא תובשומל התנקהש איה דבלב תודבעה

 רחסה םדוק .תנכוממה ,הלודגה הישעתל יחרכהה יאנתה אוה ימלועה רחסהו
 טעמכ וניש אל ןהו םיטעומ םירצומ אלא ןשיה־םלועל תובשומה ולעה אל םישוכב

 .הנושאר הגרדממ תילכלכ הירוגיטק הנה תודבעה יכ ,אצמנ .ץראה־רודכ ינפ תא

 ץראל תישענ ,רתויב תמדקתמה ץראה וז ,תינופצה הקירמא התיה תודבעה ילמלא

 ,היכראנא ךינפל ירהו תונידמה תפממ תינופצה הקירמא תא החמ .תילאכראירטאפ

 ,תודבעה תא תוחמל .תינרדומה היצאזיליוויצה לשו רחסה לש הרומג תונוונתה

 הירוגיטק איהש ,תודבעה תא ,םנמאו .תונידמה תפממ הקירמא תא תוחמל ושוריפ

 וליכשה קר םיינרדומה םימעה .תישארב ימי זאמ ,םימעה לכ לצא אצומ התא ,תילכלכ

 רחאל ,ןכבו .יולגב שדחה־םלועב הגיהנהלו ,המינפ םתיבב ,תודבעה תא תלוסהל

 תא שפחמ אוה ז ביבחה ןודורפ רמ השוע המ ,תודבעה רבד לע הלאה םירוהרהה

 םילמבו ,(]11516 ״1111611) יתימאה בהזה־ליבש תא ,תודבעל תוריחה ןיב הזיתניסה

 .תוריחל תודבע ןיב לקשמה־יוויש תא :תורחא

 — ישמ־ירבדו םידב ,םיגירא םירציימ םדאח־ינב יכ ,ןיבמ םג ןיבמ ןלזורפ רמ

 ,אוה ןיבהל ןלדורפ רממ רצבנש המ .הזכ רשא טועפ ןויזחל ןיבהל איה הלודג תוכזו

 רוצייה־תוחוכל םאתהב םדאה־ינב םירצוי םיילאיצוסה םיסחיה תא םג יכ ■

 ,םדאה־ינב יכ ןלדורפ רמ ןיבה ןכמ תוחפ דוע .םידבו גירא םירציימ םה םהבש ,םהלש

 םג םירצוי ,םהלש ירמחה רוצייהדדרואל םאתהב םייתרבחה םיסחיה תא םירצויה
 יאידיאה טשפומה יוטיבה תא רמולכ ,תוירוגיטקה תא ,תואידיאה תא

 םיאטבתמה םיסחיה והומכו ,תוירוגיטקהש ,אצמנ .םמצע םייתרבחה םיסחיה םתוא לש

 רמ האור ךכל רומג דוגינב .ףולח־ינבו םיירוטסיה םירצות ןה .תויחצנ ןניא ,ןדי־לע
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 תא תושועה ןה ,ותעדל .הנושאר הליעכ ,תוירוגיטקה תא ,תוטשפהה תא ןודורפ

 — וזכש תרותב ה י ר ו ג י ט ק ה ,הטשפהה .םדאה־ינב אלו ,הירוטסיהה

 תינתשמ־יתלב ,תיחצנ ,ןבומכ ,הנה ,תירמחה םתלועפו םדאה־ינבמ השולת איהשכ

 יכ ,רבד לש ושוריפ — הרוהטה הנובתה לש התושי אלא איה ןיא .שגרדורסוחמו

 !רדהנ ןושל־לפכ הז ירהו — תטשפומ איה ׳ומש תרותב ,הטשפהה

 תוחסונ ןלזורפ רמ יניעב םנה ,תוירוגיטק תומדב םיארנה ,םיילכלכה םיסחיה

 .המדיק־תונב ןניאו תישאר ןהל ןיא רשא ,תויחצנ

 ־גרובה םייחה יכ שוריפב ןעוט ןודורפ רמ ןיא :רחא רובידב תאז רמאנ

 הגרדמל ותולעהב ,םיפיקעב תאז רמוא אוה ךא .תיחצנ תמא ודידל םה םיינ

 יריצי .ןויער תומדב םיינגרובה םיסחיה תא תואטבמה ,תוירוגיטק ןתוא תיהולא
 םנה ,ןויער תומדב ׳תוירוגיטק תומדב ויניע דגנל םיעיפומה ,תינגרובה הרבחה

 .םיימצע םייחב תוננוחמ ןהו ,ינאטנופס חרואב ווהתנש ,תויחצנ תויושי ודידל

 לע ךמתסמ אוהש רחאמ .ינגרובה קפואה ימוחתמ גרוח ןודורפ רמ ןיאש ,אצמנ

 הזיתניסה ירחא שפחמ אוה ,דעל תדמוע םתותמא ,דתיה ול ומכ ,םיינגרוב תונויער

 הרוצה איה יחכנה ןוזיאה תרוצ יכ גישמ וניאו ,םנוזיא ירחא ,הלאה תונויערה לש

 .רשפאה רדגב רשא הדיחיה

 לכה .םיבוטה םינגרובה לכ םישועשמ רתוי השוע אוה ןיא רבד לש ותימאל

 תונויערכ ,רמולכ — תינורקע הניחבמ ,םנה ׳וכו ,ןילופונומה ,תורחתה יכ ,םירמוא

 דאמ וללה םיקול השעמל יכ םלוא ,םייחה לש םיידעלבה תודוסיה — םיטשפומ

 םיצור לכה .תורחתה לש תורומחה היתואצות אלב ,תורחתב םיצור לכה . רסחב
 תויחרכהה םהיתואצות אלב םיינגרוב םייח־יאנת — רמולכ ,רשפאה רדגב וניאש תא

 תירוטסיה הרוצ אוה ינגרובה רוצייה־חרוא יכ ,םיניבמ םניא לכה .הלאה םיאנתה לש

 םדאהש ,ךכב ץוענ תאזה תועטה שרוש .ילאדואיפה חרואה .דיהש ומכ שממ ,הנתשמו

 ןיאש !הרבח לכ יבגל ,רשפאה רדגבש דיחיה דוסיה תא םהיניעב הווהמ ינגרובה

 .ינגרוב תויהמ םדאה לדחי וב ,יתרבח בצמ םדגנל תוושל םילוכי םה

 ,תירוטסיהה העונתה .ר א נ י ר ט ק 1 ד ןודורפ רמ היהיש ,אופיא ,חרכהה־ןמ

 ןוזיאה תא אוצמל דציכ :היעבב ,ודידל ,תיצמתמ ,םייקה םלועה תא תכפוהה

 תודות קרו ,הז חרואב ז םיינגרובה תונויערה ינש ןיב הזיתניסה תא ,ןוכנה

 םתודחא תא ,םיהולא לש סומכה ןויערה תא ,חפפה רוחבה הלגמ ,ולכש־תופירחל

 ן׳זדורפ רמש םושמ קרו ךא םידרפנה תונויער ינש ,םידרפנה תונויערה ינש לש

 תואטובמה תויושממה גוזימ — אוהו ,םייקה רוצייה ןמ ,השעמה־ייחמ םדירפה
 ־תוחוכ ןיב דוגינה ןמ תעבונה ,הלודגה תירוטסיהה העונתה םוקמב .הלאה תונויערב

 םימאות םניאש ,םייתרבחה םהיסחי ןיבו םדאה־ינב ידי־לע וגשוה רבכש רוצייה

 ןיב ,תואבו תושמשממה תומויאה תומחלמה םוקמב !הלאה רוצייה־תוחוכ תא דוע



 ביקנאנאל ם בראמ 140

 תישעמה הלועפה םוקמב !תונושה תומואה ןיב ןכו ,תחא המוא לש םינושה תודמעמה

 ;הלאה םידוגינה ןיב הערכה ידיל איבהל הדיתע דבלב איהש ,ןומהה לש המילאהו

 תא ןיודורפ רמ דימעמ ,תאזה תבכרומהו תקסופ־יתלבה ,הפיקמה העונתה םוקמב

 תא תולגל םילגוסמה ,םידמולמה יכ ,אופיא אצוי .וחומבש תכחוגמה העונתה

 םיבטקה םישנאה לע .הירוטסיהה תא םישועה םה ,םיהולא לש הסומכה ותבשחמ

 רמ היה המ םוש לע התא ןיבמ ,וישכע .םהלש תויולגתהה תא םשייל ךא המוש

 תויעב לש ןנורתפ ץוענ ,ותעדל •תיטילופ העונת לב לש עבשומה הביואל ןורתפ

 וחומב תושחרתמה ,הקיטקלאידה תולגעמב אלא ,תירוביצה הלועפב אל הווהה

 םייחה תא תונשל ךרוצ ןיא ,םיעינמה תוחוכה ויניעב ןה תוירוגיטקהו ליאוה .המינפ

 ,תוירוגיטקה תא תונשל שי :אוה ךופהנ .תוירוגיטקה תא תונשל ידכ ,םיישממה

 .תמייקה הרבחה הנתשת ךכ בקעו

 שי אמש ,הלאשה תא גיצמ ןו־זורפ רמ ןיא ,םידוגינה ןיב םילשהל ותוצרב

 ראנירטקודל לכב המוד אוה .הלאה םידוגינה לש סיסבה םצע תא והיפ לע ךופהל

 תויחצנ תוירוגיטק ,תיתרבחה היווהה לש םייחרכה תודוסי תוארל הצורה ,ינידמה

 לקשמה־יווישל השדח החסונ שפחמ אוה םלוא .םיליצאהו־םירחבנהדופיסאב ,ךלמב

 ,תיחכנה העונתב אקווד הצמתמ םלקשמ־יווישש יפ־לע־ףא ,הלאה תוחוכה ינש ןיב

 ןומה וחרט ךכ .ול דבעושמ םעפו והנשמ תא חצנמ םעפ תוחוכה דחא הב רשא

 רוציל ידכ הב שיש הדיחיה הנוכנה החסונה תא אוצמל ,18־ה האמב םיינוניב תוחומ

 הליל־ןב הנהו ,רכו טנמאלראפה ,ךלמה ,הלוצאה ,הרבחה תובכש ןיב לקשמ־יוויש

 — ןוכנה לקשמה־יוויש היה הזה םזינוגאטנאב .הלוצאו טנמאלראפ ,ךלמ :לכה םלענ

 םיילאדואיפה םיריציל סיסב ושמישש ,םייתרבחה םיסחיה םתוא לכ לש םתכיפה

 .םהלש םזינוגאטנאלו

 תוירוגיטקה תא ,תויחצנה תואידיאה תא ן1דורפ רמ גיצמ דחא דצמו ליאוה

 ,םהש ,םיישעמה םהייחו םדאה־ינב תא — ינש דצמ וליאו ,הפורצה הנובתה לש

 םזילאוד הליחתכלמ ולצא התא אצומ הנה ,הלאה תוירוגיטקה לש ןמושיי ודידל

 .הברה תורוצב רזוחה םזילאוד — ,ףוגה ןיבל שפנה ןיב ,האידיאה ןיבל םייחה ןיב

 גישהל ,ןודורפ רמ לש ודי־רצוק אלא וניא הזה םזינוגאטנאה יב ,וישכע האור התא

 ומצע אוה רשא ,תוירוגיטקה ןתוא לש תינוליחה הירוטסיהה תאו יצראה רוקמה תא

 .יהולא יפוא ןהל הוויש

 ןלזורפ רמ ךרעש ךחוגמה טפשמה לע דוע רבדא אלו ידמ ךורא רבכ יבתכמ

 *םייקה יתרבחה בצמל ןיבהל ליכשה אלש ,םדא יכ ,הדות העש יפל .םזיגומנקל

 ,הזה בצמה תא והיפ לע ךופהל תרמואה העונתה תא ןיבהל ןכמ תוחפ דוע לגוסמ

 .תאזה תינכפהמה העונתה לש םייתורפסה הייוטיב תא ןכו

 איה ,ןודורפ רמ םע ירמגל םיעד־םימת יננה הבש ,הדיחיה הדוקנה
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 ירבד ללגב זגור ילע יתררוע וינפל רבכ .תיטסילאיצוסה תונשגרה ןמ וחור־תרומ

 ןודהפ רמ ןיא םאה ךא .יפוטואה ,ינשגרה ,יליוואה םזילאיצוסה דגנ יתנוויכש גהלה

 יתנווכ ,תינגרוב־ריעזה ותונשגר תא דימעמ אוהש העשב ,הרממ הילשאל ןותנ

 ותונשגר לומ — תושודנ ראשו גוז־ינב ןיב הבהאה ,םיאושנה לע ויתושרדל

 תונקירה־ירבדמ ךורע־ןיאל הקומע איהש ,לשמ ךרד ,אירופ לש תיטסילאיצוסה

 ,ויקמנה תוספאב שוחל ךכ־לכ ביטמ ומצע אוה ז ונלש בוטה ןודורפ לש םיחפונמה

 ,תוקעצבו סעכב וילכמ אצוי אוהש דע ,הלאה םירבדב ןודל הרומגה ודירולזאב

 ,ףדגמו ףרחמ ,ףצקתמה ,אוה ונובלע תא עבותה ורודב־קידצ לש םינפ דימעמ

 םיהולא ינפל ראפתמ ,והזח לע הכמ אוה !לזאזעל !הלבנ :קעוזו עישרמו גרטקמ

 לע תרוקב חתומ אוה ןיא !םייטסילאיצוסה הבעותה־ישעממ אוה יקנ יכ םדאו

 אוה רויפיפאכ ,שודקכ .תונשגרכ המדמ אוהש המ לע וא ,םיטסילאיצוסה תונשגר

 ־תוילשאלו תונגרוב־ריעזל ללה־יריש רשו ,םיללמואה םיאטוחה לע םרח זירכמ

 ־לכ הרקמבש רבד הז ןיאו .החפשמה ןכ לש תוילאכראירטאפה ,תובולעה הבהאה

 .שאר דעו לגר־ףכמ ,הריעזה־תונגרובה לש ןלכלכו ףוסוליפ אוה ן1דורפ רמ .רקיע

 טסילאיצוסל ריעזה ינגרובה ךפוה ,ןותנ אוה וב בצמה ץחלבו תמדקתמ הרבחב

 תרוונסמ הלודגה תונגרובה תראפת יכ — רמוא יווה ,ינש דצמ ןלכלכלו דחא דצמ

 ־הנועבו־תעב ׳ךמע״ו ינגרוב אוה .םעה תולבס הארמל םירמכנ וימחר לבא ,ותוא
 ,אצמ יכ ,תוגלפמל לעמ אוה דמוע יכ ראפתמ אוה ונופצמ קמועב ,וכות־ךותב שוחא

 .(]״1x1111611 516) תואנה בהזה־ליבשמ ׳לוכיבכ ,הנושה ,תואנה ןוזיאה תא ,לוכיבכ

 איה הריתסהו ליאוה ,תיהולא הגרדמל הריתסה תא הלעמ ותומכש ריעז־ינגרוב
 רמ לש ותוכזו ,השעמל ,והנה רשא תא ,הכלהל ,קידצהל סונא אוה .ותוהמ דוסי

 אוה הז רבדו ,תיתפרצה הריעזה תונגרובה לש יעדמה הנשרפ והנהש ,איה ןו־זורפ

 תילאיצוס הכפהמ לכמ יתוהמ קלה תויהל הדיתע הריעזה־תונגרובהש ןויכ שממ תוכז

 .האבו תשמשממה

 ,תינידמה הלכלכה לע ירפס תא ,הז יבתכמל ףרוצמב ,ךל חלוש יתייה בל־ץפחב

 םיפוסוליפה תרוקב תאו הזה רוביחה תא סופדל רוסמל ידיב הלע אל הב דע םלואו

 וליאב רעשל לוכי ךניא .לאסורבב ךל יתחס הילעש ,םינמרגה םיטסילאיצוסהו

 רשא ,םירפסה־ירחוס דצמ ןהו הרטשמה דצמ ןה ,הינמרגב הזכ םוסרפ לקתנ םיישק

 רשאו .ידי־לע םיפקתומה םימרזה םתוא לכ לש םיניינועמה םיגיצנה םנה םמצע םה

 תינמרגה הגלפמה ברקב שיש אלא ,איה הינעש דבלב וז אל הנה ,ונארנתגלפמל

 .הלש תורהצהלו תויפ1טואל יתודגנתה ללגב ,ילע תזגורה הקזח הצובק

 בל לכב ךלש

 סכראמ לראק
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 .הטוהר תינמרגב אלו ,העורג תיתפרצב ךל בתוכ ינא המ םוש לע ינלאשת .ב .נ

 .יתפרצ רבחמב קסוע ינאש םושמ השוע ינא תאז
 םא עדאש ידכ ,הדימה לע רתי ךתבושת תא ההשת אל םא ,דאמ ךל הדוא

 •תיראביאב תיתפרצ לש הז שובלב ואבוה רשא ,הלא ירבדל הנב
 ינייווש .ב .י לא םכראמ

 (1865 תנש ,18ד 17 ,16 ׳םמ "טארקומיד־לאיצוס״ה ךותמ)

 1865 ,ראונאיב 24 ,ןודנול

 !דואמ דבכנה ינודא
 רסוהמ .ן ו ד ו ר פ לע טרופמ טפשמ ימעמ שקבמ ךנה הב ,ךתרגיא שמא יתלביק

 ,תאז־לכב .וירוביחמ דחא ףא ידי תחת ןיא ןכ־ומכ .ךתשקב אלמל ידיב ןיא ןמז

 ,וילע ףיסוהל ,ומילשהל לכות .רצק טוטרש ףטחב הזב הלעא ,בוטה ינוצר תואל

 תכרעמה הפיסוה ",ונרחב") .ךיניעב בוטב וב תושעל :רוציקה ,ונממ עורגל

 .("םייוניש אלל םירבדה תא איבהל" ,הרעהב

 ולש רפס-תיב־רובית .דוע רכוז יניא ןודורפ לש םינושארה ויתונויסנ תא

 ןנורתפל רשא ,תויעבב וחוכ תוסנלמ עתרנ אל המכ ,חיכומ •ד**"* ""***ועי

 .תונושארה תומדקומה תועידיה תא ףא רסח היח

 .וירוביחב בוטה קפס ילב אוה **"011י65* <51161* ק60!>616*6?" ןושארה ורוביח

 הזעונהו השדחה וכרדב םוקמ־־לכמ ,שדחה ונכתב אל םא ,הפוקת־חתופ והירה

 םיתפרצה םיטסינומוקהו םיטסילאיצוסה לש םהירוביחב *״>!,״6*6 ־ה .תונשי יוטיבב

 חרואב "לטוב" ףא אלא ,תינוגבר תרוקב רקובש דבלב וז אל ,ול םירכומה

 ךרעב והירה רוביח ותואב אירופו ןומי0~ןאם ןיבל ןודורפ ןיב סחיה .,טסיפוטוא

 יפ לע ףא .תילכתב לד אוה לאגאה תמועל ךאבראיופ .לאגאהל ךאבראיופ ןיב סחיכ

 יתלב ,תומיוסמ תודוקנב שגדה תא ליטהש םושמ ,לאגאה רחאל הפוקת חתפ ןכ

 ןחינה לאגאה רשא ,תרוקבה תומדקתה יבגל תובושחו תירצונה העדותל תומיענ

 .תושמשה־ןיב לש יטסימ רואב תוטול
 ןודורפ לש רוביח ותואב תררוש ןיידע ירה ,וז ןושל טוקנל ינא יאשר םא

 .ירקיעה וגשיה יניעב אוה רוביחה לש ונונגסו .ןונגס לש הנוסח םירירש־תכרעמ

 1463 6161מ6מ*3 !נ״מב11118 8631^1181163,ק2ז :רפסל ,הארנה יפכ ,ןאכ ןווכתמ םכראמ *
 566816״ >70111,6116 681*1011, 2118111611166 8־110 £3821 86 06210ם12166 8^6316 ק36

 לש םיינושארה תודוסיה") .1,1מ1קז1111611ז.£81*611ז (?. ך. ?6011811011). 8632מ$011, 1837
 סיפדמה תאמ ילאסרבינואה קודקדה לע הסמ תפסותב ,השדח הרודהמ .אידראב תאמ "תופשה

 ־ , _ •(1827 ,ןוסנאסאב .(ןודורפ .ד .פ) ל״ומה
 02 63* <!116 12 ]>10116*6 ? 011 £.6011666116 5116 16 !>611101ק6 811 8601* 6* 811 **

 .(1840 סיראפ ,ןוטלשה לעו קוחה לע רקחמ וא י והמ ןינקה) .00״*,6״161116״*. ?3613, 1840
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 ;תיאמצע .דיאר םירבדה תא ןודורפ האור ,ןשיה רזחושמ ךא וב ,םוקמב וליפאש ,רכינ

 שדוק״ב עגופה ,סירתמ ירמ .שודיחב הפי וחוכו וניעב אוה שדח — רמאי רשא יכ
 <8־

 ןיד־קספ ,ינגרובה רשיה־לכשה געלומ וב ,ףירח ספודאראפ ,ילכלכה "םישדקה

 לע תיתימאו הקומע תורמרמתה־תשגרה לש הצונצנ םשו הפ ,הרמ הינוריא ,ךתוח

 .ותעפוהב לודג שער ררועו למשיח הלא לכב — ינכפהמ שאר־דבוכ ,םייקה תבעות

 .רכזיהל יואר רוביחה ןיאש טעמכ עדמה תרהט לע תינידמה הלכלכה תודלותב

 שממ םידיקפת םיאלממ םיעדמה םוחתב הלא ןוגב םיינויצאסנאס םירוביח םלוא

 ."ןיסולכוא״ה לע םותל א מ לש ורוביח תא המגודל ןייצנ .ןאמורה־תורפסבב

 טאיגאלפ תאז םעו ,"$6ת52110ננ־11 ק3מ1ק11161״ןימ אלא וניא הנושארה ותרודהמב

 !ישונאה ןימה לע הז רתסלפ־בתכ ררוע שער הזיא ןכ־יפ־לע־ףאו .ופוס דעו ושארמ

 תואמגוד יפל לקנב ןייצל היה רשפא ,ינפל חנומ ן׳זדורפ לש ורוביח היה וליא

 ,רתויב תובושחה ולש ויניעב ןהש ,תוקספב .ולש ןושארה ותביתכ־חרוא תא תודחא

 ףוסוליפה הז ירה — ,ת ו י מ ו נ י ט נ א ב טנאק לש ונויד ןפוא תא אוה הקחמ

 יכ ,זעה םשורה תא חינמו — םימוגרת ךותמ זא וריכה אוהש ,דיחיה ינמרגה

 ,ישונאה לכשל "רבעמ" לחה והשמ והירה תוימוניטנאה ןורתפ ,טנאק יניעבכ ,ויניעב

 .ולש ולכשל דווחמ־יתלב ראשנה והשמ ,רמולכ

 תא "ז והמ ןינקה״ב דוע ונא םיאצומ המודמה תוינאטיטה לכ ףא לע םלוא

 םירכיאה לש םהיניע ומבו םתניחבמ הרבחה תא ץ־חרפ רקבמ דחא דצמש ,הריתסה

 ־הנק תא אוה טקונ רחא דצמו ,םייתפרצה ("םיריעז־םינגרוב" ךכ־רחא) םיריעזה

 .םיטסילאיצוסה ןמ לחנש הדימה

 ,ךכ ידכ הכלהכ אלש הלאשנ הלאשה .ומש םצעב זמרנ רוביחה לש ויוקיל

 ועלבוה םינומדקה "ןיינק.ד *יסחי" .הנוכנ הילע בישהל היה ענמנה־ךמש

 ־ירבד ."םיינגרוב "ב ם י י ל א ד ו א י פ ה ,ם י י ל א ד ו א י פ ה ןיינקה־יסחיב

 המ .םימדוקה ןיינקה־יסחי לע םתרקב תא ךכ אופיא וכרע םמצע םימיה

 .םייקה ינרדומה־ינגרובה ןיינקה אוה ןלדורפ לש וניינע םצעב היהש

 לש יתרקיב חותינ ידי־לע קר בישהל היה רשפא ,הז לש וביט המ ,הלאשה לע

 אל ,םהה ן י י נ ק ה ־ י ס ח י לולכמ תא הפיקהש ,"תינידמה הלכלכה"

 ,רמולכ ,תישממה םתומדב אלא ,ןוצר־יסחי תרותב יטפשמה םיוטיבב

 גשומב וללה םיילכלכה םיסחיה תוללכ תא ובלשב ,םלוא .ר ו צ י י ־ י ס ח י תרותב

 בישהש הבושתל האלהמ גילפהל לוכי אל ,״1־1 קז0ק״616״ ,״ןיינקה״ יללכה יטפשמה

 *'1,3 ן>מ0קז16*£ 16 \ז01״ 1789 ינפל דוע הממ רוביחב ןפוג ולא םילמב וסירב

 ."הבינג אוה ןינקה" —

 ־םייטפשמה "הבינ ג "ה יגשומש אלא ןאכמ עמתשמ ןיא בטומה לכל

 רחא דצמ .ינגרובה לש "תנגוה״ה ותסנרפ םצעל םג םימאות םיינגרובה
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 הנממ תבייחתמ ןיינקב העיגפ תרותב " ה ב י נ ג " הש ןוויכ ,ן1דורפ ךבתסה

 ינגרובה ןיינקה לע םימותס לבה־ילופלפ ינימ לכב ,ןיינקה תואיצמ
 .יתימאה

 תאז ריכזמ יננה .ןו־דורפ םע ישיא עגמכ יתאב ׳1844־ב ׳סיראפב יתוהש תעב

 םינכמש יפכ ,ולש ־*"$סק11131102116ס״־ב קלח יל היה תמדסמ הדימבש םושמ ,ןאכ

 רוא דע הברה םימעפ וכשמנש ,םיכורא םיחוכיו בגא .הרוחסב ףויז־השעמ םילגנאה

 ןושלה תא עדוי וניאש ןוויכ רשא ,תוינאילגאהב 1תןהל ותוא יתעגינ ,רקובה

 ישוריג רחאל וב ךישמה ,וב יתלחתהש השעמה .יוארכ הדמלל לוכי אל תינמרגה

 ינממ היה ףידע ףא ,תינמרגה היפוסוליפל הרומכ ,הלה .ץרג לראק ׳ה םיראפמ
 .םולכ אלו הז לכב רבד ןיבה אלש ,ךכב

 ינעידוה ׳/׳וכו תולדה לש היפוסוליפ" :בושחה ינשה ורוביח תאצ ינפל המ־ןמז
 ינא" :םילמה ראשה ןיב וב תובברושמ רשא ,דואמ טרופמ בתכמב ךכ לע ןודורפ

 ,"רכו היפוסוליפה תולד" ירוביחב)וילע וז האב םייתניב ."תינדפקה ךתרוקבל הפצמ

 .ונתודידיל םלועל ץק םש רשא ןפואב (1847 סיראפ

 םידוגינה תטיש וא ,תולדה לש היפוסוליפ" יכ ,ךל רבתסמ ןאכ רמאנה ןמ
 לש ותימאל "?והמ ןינקה" :הלאשל הבושתה תא םצעב ללוכ ןודורפל ״םיילכלכה

 יכ ,הליג אוה ? הלכלכה ידומילב ץ־זורפ ליחתה ,הזה רוביחה תאצ רחאל ,רבד

 אלא ,םירבד תפקתהב הילע בישהל רשפא־יא וידי־לע התלעוהש הלאשה

 תא ראתל שקיב ןכ־ומכ .תינרדומה "תינידמה הלכלכה" חותינב קר

 "תוימוניטנא״ה םוקמ תא .יטקלאיד חרואב תוילכלכה תוירוגטקה תכרעמ

 -יעצמאכ תילאגאהה "הריתסה״ה אלמל הדעונ ט נ א ק לש ןורתפה־תוענמנ

 .תוחתפתה

 -רוביחה לא ךתונפהל ילע ,םיכרכה ינש ןב ,ינתסרכה ורוביח תכרעה םשל

 הקיטקלאידה רקחל דרי אל המכ ,םירבד ראש ללכב ,וב יתחכוה .יטע ירפ ,דגנכש

 ,תיביטאלוקפסה היפוסוליפה לש תוילשאל אוה ספתנ ,הז תמועל ,דציכ ,תיעדמה

 םייטרואית םייוטיבכ תוילכלכה תוירוגטקה תא סופתל תחת רשא

 תוחתפתה־תגרדל םימאותה ,םיירוטסיה רוציי־יסחי לש

 ,תויחצנ תואידיאל וטרופ והירה ,י ר מ ח ה רוצייה לש תמיוסמ

 הלכלכה לש תוארה־תדוקנל וז ץפיקע־ךרדב עיגמו רזוח אוה דציכו ,תוימויק־םורט
 .תינגרובה

 הלכלכ״ב ותעידי ,תיקדרד ףא הקלחב ,רתויב המוגפ המכ ,ינא חיכומ ןכ ומכ
 " ע ד מ" לע דוצמ ,םיטסיפוטואה ךרדכ ,ךרוע אוה דציכו ,גישמ אוה הילעש ,"תינידמה

 .ללוש תכלוה :היעטהה־תכאלמ
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 ־איצוסה הלאשה ןורתפ״ל החסונ ירוירפ א ךכ ךותמ תולעהלו לפלפל ידכ ,לוכיבכ

 ,תירוטסיהה העונתה לש תיתרקבה הרכהה ןמ עדמה תא בואשל תחת ,דויל

 דוהיב ךא .רורחשל םיירמחה םיאנתה תא המצעב תרציימה ,העונת

 אוה ,הלוכ היגוסה דוסי תא הצחמלו העטומב ,לפרועמב ומורפ ספות דציכ ,חכומ

 לש ךרעה־תרותל יטסיפוטואה שוריפה תא תועטב האור ףא ,ן יפילח ה ־ךרע

 יתיצמת ןויד ינא ןד תיללכה ותפקשה־תדוקנ לע .שדח עדמל דוסיכ ודר א קיר

 :ןלהלכ

 רמ ןיא הבש הדיחיה הדוקנה יהוז :ער דצו בוט דצ וב שי ,ילכלכ סחי לכ״

 תאו ,םינלכלכה ידי־לע גצומ בוטה דצה תא האור אוה .ומצע תא שיחכמ ןודורפ

 םיסחיב ךרוצה לע דמל םינלכלכה ןמ .םיטסילאיצוסה ידי־לע עקומ — ערה דצה

 יתלב הקוצמב תוארל אלש הילשאה תא לביק םיטסילאיצוסה ןמ ;דעל םידמועה

 תחמ לע ךמתסהל ותוצרב ,הלא םע םג ,הלא םע אוה םיעד־םימת .הקוצמה תא םא

 אוהו ,תיעדמ החסונ לש םילדה הירועיש ידכל םצמטצמ ,ודידל ,עדמה .עדמה

 תא ןה הלעהש לע ובלב ראפתמ ןודורפ רמ ,ןכ הנה .תוחסונה שיא — ומצע

 הטמל אוה אצמנ :םזינומוקה לש תרוקיבה תא ןהו תינידמה הלכלכה לש תרוקיבה

 ־תחסונ ודיב היוצמ רשא ףוסוליפ תרותבש ןויכ — םינלכלכה ןמ הטמל .וזמ םג ,וזמ

 ןמ הטמל ;םירוהט םיילכלכ םיטרפל סנכיהמ ומצע רוטפל אוה לוכי יכ המיד ,םסק

 ,םמורתהל תעדה־רואמ יד אלו חורה־ץמוא יד אל וב ןיאש ןויכ — םיטסילאיצוסה

 תרותב ,אשנתהל אוה הצור ...ינגרובה קפואל לעמ ,תוננובתהה חוכב ךא ולו

 טבחתמה ריעז־ינגרוב אלא וניאו — םיראטילורפלו םינגרובל לעמ ,עדמ־שיא

 ".םזינומוקהו תיגידמה־הלכלכה ןיב ,הדובעהו שוכרה ןיב ףרה־ילב

 ךומסל םויה האור ינדוע ,רומח ליעלש ןידה־קספ עמשנ היהי אלש המכ לכ

 יתנייצש ןמזב יכ ,ךכל תעדה תא תתל שי תאז םע םלוא .ובש הלמ לכ לע ידי

 יתחכוהו ,ריעזה־ינגרובה לש םזילאיצוסה לש םיקוחה־רפסכ ןודורפ לש ורפס תא

 םינלכלכ ידי־לע ןכפהמ־ארטלואכ ןו־הרפ עקוה ןיידע ,תיטירואית החכוה רבדה תא

 החווצה רחא רקיע־לכ ךכ־רחא יתירחה אל םג ןכ־לע .דחי םג םיטסילאיצוסו םיינידמ

 ידי־לע הליחתכלמ הכלהכ ןבוה אלש רחאל ,םא םשאה וב אל .הכפהמב "ותדיגב" לע

 .תוקדצומ־יתלב תווקת אלימ אל ,ומצע ידי־לע ןכו ותלוז

 ,ינודורפה הרבסהה־חרוא לש םימגפה לכ םילגתמ "תולדה לש היפוסוליפ״ב

 הברה תומוקמב אוה ןונגסה /דוהמ ןיינקה" תמועל ,רתויב תטלוב הדימב

 ,הובג הובג תרבדמ תיביטאלוקפס םיגליע ןושל .*2!מק01116 םינכמ םיתפרצהש המ

 רמח אצמנ אוהש םוקמב התכלהכ האב ,תינמרג היפוסוליפ תויהל תדעוימה

 *ייי*.• •יי

 י♦

 .חפונמ 0
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 דוחיב ,תוראפתה לש ,ומצעל ללהו חבש לש ,קתע־תמיענ .תילאג לכש־תופירח

 העירמ ,"עדמ״ב תבזוכה תורדגתההו "עדמ" ןיינעב םידילסס הכ םילמ־ימוטיפ

 ,רבחמה ןאכ עיגמ ,ןושארה ורוביח תא ריאמה ,יתימא םוח םוקמב .ךנזאב ףרה־ילב

 לכ לעו .ןיקוקיז תזטה ידיל דע בהלנ םולקד ידיל ,יתטיש חרואב ,םימייוסמ תומוקמב

 רשא ,טקאדידוטואה לש עשיה־תרסחו הסואמה תונדמלה לש םינפה־הדמעה הלא

 ,עדמב הלודגל־הלועכ התעו ,הרבשנ רבכ תירוקמ תימצע הבשחמ לע תיעבטה ותוואג

 ןכו .רסח אוהש המבו ותוהמ דוסימ וניאש המב ראפתהל וילעש ושפנב אוה המדמ

 תישעמה ותדמע לע דובכל יוארה ,אב א ק כ שיא ףיקתמה ,ריעזה־ינגרובה תפקשה

 אלו ,תופירח אל המע ןיאש הפקתה ,תנגוה־יתלב תוסגב ,יתפרצה ןויראטילורפל

 ־ץעוי" ,םוקמ לכמ) איאוניד ינולפ יפלכ סומינב גהונ הז דגנכו ,תמא אל ףא ,תוקמע

 ובש ,ךחוגמה שארה־דבוכב הדוסי איאוניד ותוא לש ותובישח לכ יכ ףא ,("הנידמה

 סויטאוולאה רשאו ,תונדפקל אושנ־ילבל םיממעשמו םיבע םיכרכ השולשב ףיטה

 םישרוד) '{0!1 ^0111; <3!10 105 מ1£11110111־0ן^ 8010111; ק3.1*£3,11:3יי 1 ךכ ותוא ןייפאמ

 .(םימלשומ ויהי םיללמואהש

 המכ שממ ןכש ,ןודורפל דואמ החונ־יתלב ,םצעב ,האצמנ ראורבפ־תכפהמ

 הפלח "הכפהמה תפוקת" יכ ,הרערעל ןיאש החכוה חיכוה הינפל תועובש

 ,תומייקה תוביסנב הנבה תולגל הטעימש המכ לכ ,תימואלה הפיסאב ותעפוה .םלועל

 הזמ ץוח .ץמוא־בר השעמ הז היה ינוי־תוממוקתה רחאל .חבשה אולמל היואר

 רשא ,ןודורפ תועצהל ולש הבושתה־םואגב ,ראיט ןודאהש ,הליעומה התאצות .דתיה

 ךחלוש לש ןפ הזיא לע ,הלוכ הפוריא לכל חיכוה ,דחוימ רוביחכ ךכ־רחא םסרופ

 תמועל .תיתפרצה תונגרובה לש הזה ינחורה ךוותה־דומע בצינ םיקדרד־לש־ךורע

 .לובמה ינפלמש ליפנכ ,תמאה דצ לע ,ן ו ד ור פ הבג ראיט

 (1* 1נ£1מ<}11£ (1״ ק011ק10) ״יממעה קנאבה״ו ,ן1דחפ לש ״םניח יארשא״ה תילגת

 הלכלכה תרוקבל" ירוביחב .םינורחאה םיילכלכה "וילעפ" ויה ,וילע םסובמה

 דוסיה יכ ,החכוהה תאצמנ ,(64-59 ׳ע) 1859 ןילרב ,1 תרבחמ ,״תינידמה

 "תינידמה הלכלכה" לש םינושארה תודוסיה תנבה־יאב ץוענ ותפקשהל יטרואיתה

 וליאו ,ןוממה ןיבל תורוחסה ןיבש סחיה תנבה־יאב דוחיב ,תינגרובה

 תוללכושמו רתוי תונשי תוינכת לש היצקודורפיר אלא וניא ישעמה לעה־ןייגב

 האמה תישארב ,לשמל ,השמישש םשכ שממ ,יארשאה תכרעמ יכ .רתוי הבר הדימב

 דחא דמעמ לש שוכרה תרבעה םשל הילגנאב ט״יה האמה תישארב ךכ־רחאו ח״יה

 תומיוסמ תוינידמו תוילכלכ תוביסנב שמשל איה היושע ךכ ,רחא דמעמ ידיל

 ןבומ אוהו ,קפס םושב לטומ וניא הז רבד — ,םילעופה־דמעמ רורחש תשחהל

 ל ש תירקיעה הרוצפ תיבירה־אשונ ןוהה תייאר םלוא .וילאמ

 ,תיבירה לש לוכיבכ לוטיב ,יארשאה־תכרעמל דחוימ שומיש עובקל ןוצרה ,ןוהה
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 היזה .תיבגרוב־ריעז היזה טלחהב וז ירה ,הרבחה לש התומד יונישל סיסבב

 תונגרובה לש םיילכלכה םירבדה הב ושד רבכש ונא םיאצומ וז

 ,(1850) איטסאב םע ןידורפ לש וסומלופ .ז״יה האמב תילגנאה הריעזה

 אוה "תולדה לש היפוסוליפה" ןמ הבר הדימב לפונ ,תיביר אשונה ןוהה ןיינעב

 וב עוגפב תיקסאלרוב ,החןצב ץרופו ,ועירכמ איטסאב וליפאש ,ךכ ידיל איבמ
 .ודגנתמ

 ינמודמכ עבקנ םרפה — סרפב רתכוהש רוביח ןו־חרפ בתכ תודחא םינש ינפל

 .ונורשכ לש ןורחאה ץוצינה ףא ךעוד ןאכ .* םיסמה לע — ןאזול תלשממ ידי־לע
 .ותרהמב ריעזה־ינגרובה אלא רתונ ןיא

 םלוכב הלגתמ הנה ,ןודורפ לש םייפוסוליפהו םיינידמה םיבתכל עגונש המ
 אלא םהל תעדונ ןיא הז םע .םיילכלכה ויבתכב הלגתמה תוריתס־ברו לופכ יפוא ותוא

 םושמ ןהב היה ,רכו היסנפה ,תדה לע ויתופקתה םלוא .תימוקמ תיתפרצ תובישח

 םזייאיראטלווה לע תולעל ואר םיתפרצה םיטסילאיצוסהש ןמזב ,בר ימוקמ תוריש

 םשכ .תויתדה חוכב ט״יה האמה לש תינמרגה הריפכהו ח״יה האמה לש ינגרובה

 לדתשה ךכ ,תויראבראב ידי־לע תיסורה תויראבראבה תא רגימ לודגה ראטאפש

 .הזארפה ידי־־לע תיתפרצה היגולואיזאדפה תא עירכהל ותלכי בטימב ן׳ודורפ

 -תדוקנל םימאותה לפת־ירבדכ םלוא ,לפת־ירבדכ אלא ,םיער םירוביחכ קר אל

 אוה ובש ,** ״תינידמה הכיפה״ה לע ורוביח תא ןייצל שי ,תינגרוב־ריעזה תוארה

 םילעופה יניעב ותוכזל שקבמ רבד לש ותימאלו ,טרפאנוב .ל ינפל ןחנחתמ

 ראצה דובכל גילפמ אוה וב ,***וילופ דגנ ןורחאה ורוביח תאו ,םייתפרצה
 .םטמוטמ םזיניצר

 בר ןכמ רתוי .וזמ הלודג תועט ןיא .ו ם ו ד םע ן ו ד ו ר פ תא תוושהל ובריה

 אוה "יחרזאה קוחה לע הירואית" :ורוביח רשא ,אגניל .קינל ןוימדה וב
 .ינואג רפס

 הקיטקלאידה תא וימימ ספת אלש ןויכ ךא .הקיטקלאידל ועבטמ הטנ ן׳חורפ

 רבדה ךורכ ,רבד לש ותימאל .הקיטסיפלכ ידיל אלא עיגה אל ירה ,תיתימאה תיעדמה

 ,ר א מ ו א ר ןוירוטסיהה ומכ שממ ריעזה־ינגרובה .תינגרוב־ריעזה ותואר־תדוקנב

 1־1160110 86 1'101ק64■ 0116511011 111156 311 0011001115 ק34 16 00115611 8'£434 *

 תורחתהל תגצומ הלאש .םיסמה לש הירואית) 811 0304011 86 ־^3118 60 1860, ?3415 1861
 .(1861 סיראפ .1860 תנשב וב ןוטנקה לש הנידמה־תצעומ י״ע

 1,3 46^01114100 5001316 8601004466 ק 114 16 0011ק 8־11434 811 2 8606101)46. **

 סיראפ .רבמצדב 2*ה לש תינידמה הכיפהה תמגוד יפל תילאיצוסה הכפהמה) .?3415 1852
1852). 

 ,"ץנקה לש הירואית" :רטסב לולכ 111540146 86 13 ?010806 ,״ןילופ תודלות״ ***
 .(רבחמה תומ ירחא ,1865 תנשב רוא הארש
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 םושמו ,ולש םיילכלכה םיסרטניאב ךכב אצויכ ."ינש דצמו ...דחא דצמ" :דימת ןעוט•

 אצויכו ,ורסומב ךכב אצויכ .תויתונמאהו תויעדמה ,תויתדה ויתופקשהב ,ותוינידמב ךכ

 דמול והירה ,חור־ראש לעב ,ןודורפכ ,אוה םא .היח הריתס והירה .רבד לכב ךכב

 ¬םיטלוב םיספודאראפל ,תוביסמל םאתהב ,ןכפהלו ולש ויתוריתסב קחשל הרהמב

 תיעדמ תוינאטאלראש ,וז הניחבמ .םיריהזמ םימעפ ,םינוגמ םימעפ ,םיינלוק ׳1

 איה ,דחא עינמ דוע אלא רתונ אל .דרפה־ילבל ןאכ תוכירכ תינידמ תולגתסהו

 םירבדה ןיא ,דובכה־יפדור לכ ברקב ימכו ,טקייבוסה לש דובכה־תפידד

 טקאטה חרכהב ךעוד ךכ .ומוי־ןב םיסרפב ,עגר״־תב החלצהב אלא םירומא ןאכ

 ןוטלשה םע ןיע־תיארמל הרשפ לכמ ףא יסורכ שיא דימת ענומה ,טושפה ירסומה

 יאולש ,דכב תפרצ ימי ירבד לש ןורחאה בלשה תא אבה רודה ןייפאי ילוא
 .הלש ראטליו־וסור ןודתפו הלש ןוילופאנ היה טראפאנוב

 דימ ,ילע תסמעה רשא אוה התאש ,ךכל תוירחאה תא ךמצע לע לבקל וילע
 .תומשנה טפוש דיקפת תא ,שיאה תומ רהא ?

 בל לכב ךל ןמאנה

 םכראמלראק



 פ3ראס .ק

 ,ירג ןו׳ג לש ןיפילחה-תיפוטוא

 ךותמ

 "תינידמה הלכלכה תרוקבל"

 הוהיפ הנושארל החתופ ׳ןוממל תיעצמא-יתלב הדימדומאכ הדובעהךמז תרות

 תועצמאב אדוול ימואל יזכרמ קנאב לע ליטמ אוה .1יי ר ג ן ו ׳ג ידי־לע יתטיש

 לבקמ תורוחסה תרומת .תונושה תורוחסה רוצייב אצומה הדובעה־ןמז תא ויפינס

 ,2ותרוחס תללוכש ,הדובע־ןמז ךכו ךכל הלבק־תדועת ,ךרעל ימשר רושיא ןרציה

 ׳רכו תחא הדובע־תעש ,דחא הדובע־םוי ,דחא הדובע־עובש לש הלא קנאב־ירטשו

 ינסהמב תונסחומה תורוחסה ראש לכב טנלאוויווקאל האחמה ןכ ומכ םישמשמ

 םירדסה לע לוכב ססובמו ויטרפל הדיפקב םשגומה ,ידוסיה ןורקעה והז .3 קנאבה

 ,ףסכ תרומת רוכמל ןמז לכב לקיי ,יירג רמוא ,וז הטיש יפל .םימייקה םיילגנאה

 םתתסי אל רשא ,דחאה שוקיבה־רוקמ היהי רוצייה ;ףסכב תונקל וישכע לקש םשכ

 תא ושבכי״ו תורוחסה ראש תמועל "ןסוחי" וחפקי תובוטה תוכתמה .*"םלועל

 ןיינעי דוע אל ןכרעו ,וקילאקהו גיראה ,םיציבה ,האמחה דיל קושב ןהל יוארה םוקמה

 המודמה םיכרעה־דדומ תא םייקל ונילע םאה" .5"םימולהי לש םכרעמ רתוי ונתוא

 1 י>3ץנ 7110 3001*1)״ןיפילחה ןורקע לע רקחמ .תיתרבחה הטישה״ ,יירג ןו׳ג 1
 הוושה .($ץ5401ז1. ^ 71:03.1130 סמ 1110 ?1-1מ01ק2x0 0£ 10^60 ; £^1מלמ1-811. 1831
 !,ס״״^ סמ !110^34111:0) ״ושומישו ועבט ,ןוממה לע תואצרה״ :רבחמה ותוא לש ורוביחל
 לא ריכזת יירג חלש ראורבפ־תכפהמ ירחא .(*מ<1 ס־ס 0£ ן*סמ07־• £^!מ1נ111-811 1848
 הדובעה ןוגרא״ל הקוקז הנניא תפרצ יכ ותעד תווח תא הליג ובו תינמזה תיתפרצה הלשממה

 6*011*"56י "זיפילח׳י ויגיא״ל םא יכ ,(ס063מ133410מ 0£ 13110111•)
 עד אל ץמאה ןו׳ג .האיצמהש ןוממה־תטישב לילכ תשרופמו הכורע ותינכת רשא ןוגרא
 פירבחמ־תויוכז חלוממה ןודורפ לטנ "תיתרבחה הטישה" תעפוה רחאל הנש הרשע־שש יכ

 הדועת ׳רבוש היהי ןוממה יכ ,דיה ןידה ןמ" .63 'מע ,״רכו תיתרבחה הטישה״ ,יירג^
 , (40 4110 ״341003134001:0£ ״031411)םייקה ימואלה רשועל םייוסמ ךרע םרת הלבקמ יכ החיכומה

 ♦ לציש ל)ד$ יךימ ךלע 1111^ לביהש דאז
 ,םשמ והואיצויו ,דרע לש ןדמוא ןבל םדיק ול עבקנש ,םייוסמ רצומ קנאבב וד רמי ־>

 ם יוסמ ןינק דיקפמה לכ יכ ,יללכ םכסהב רבדה םכסוהש יפכ ,וב ךרוצ הדויש תמיא-לכ
 ,אהת ישאכ יתרוצ אהת ,הווש ךרע ונממ לוטיל יאשר ,עצומה ימואלה קנאבה ידיל
 .(68 מע , ובו תיתרבחה הטישה״ ,יידג) ,״דיקפה ותואש ץפחה תא לוטיל בייח אהיש

 .16 ׳מע ,םש 4
 .182 ,טע ,״רכו ןוממה לע תואצרה״ ,יירג 5
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 תונפל ונילע וא ,ץרא׳י לש רוצייהדווחוכ תא לובכל ךכ ךותמו ,בהזה אוה ,ונלש

 .1"ד ץראה לש רוצייה־תוחוכ תא ררחשלו ,הדובעה איה ,יעבטה םיכרעה־־דדומ לא

 ׳ףסונ דדומ ודבלמ ונל המל ,םיכרעה לש ימינפה דדומה אוה הדוב-עה־ןמז םא

 לכ תודמוא המ ינפמ ז ריחמל ךפהנו ןיפילחה־ךרע חתפתמ המ ינפמ ?ינוציח

 לש המיאתמה היווהל ךכ ךותמ תכפהנה ,הדיחיו תחא הרוחסב ןכרע תורוחסה

 המדמ ,הרתפל תחתו .רותפל יידג לע היהש ,היעבה איה וז ? ןוממל ,ןיפילחה־ךרע

 לש םירצומב וז יבגל וז םירשימב הנסחייתתש רשפא תורוחסה יכ ,ושפנב אוה

 .ןנהש המ תרותב אלא וז יבגל וז םחייתהל תולוכי ןה ןיא םלוא .תיתרבחה הדובעה

 ידי־לע רשא ,םידרפנו םייאמצע םיטרפ לש תודובע ירצומ םירשימב ןה תורוחסה

 תיתרבח הדובעכ הנרכותש אוה חרכהה־ןמ םייטרפה ןיפילחה ךילהתב ןתבסה

 אלא תיתרבח הדובעל ,תורוחסה רוציי דוסי לע ,תכפהנ הניא הדובעהש וא ,תיללכ

 תא סרוג יירג םא ךא .תוילאודיבידניאה תודובעה לש תידדצ־לכה הבסהה ידי־לע

 אוה םרוג ירה ,ם י ר ש י מ ב יתרבח הדובע־ןמזב תורוחסב לולכה הדובעה־ןמז

 .םירשימב הזל הז םיפתושה םידיחי לש הדובע־ןמזכ וא ףתושמ הדובע־ןמזכ ותוא
* 

 דומעל ,ףסכ וא בהז ןוגכ ,תיפיצפס הרוחס הלוכי התיה אל תמאה דצ לעש ירה

 ךפהנ היה אל ןיפילחה־ךרע ,תיללכה הדובעה לש לוגלגכ תורחאה תורוחסה תמועל
 ךפהנ היה אל רצומה ,ןיפילח־ךרעל ךפהנ היה אל שומישה־ךרע םג ךא ,ריחמל

 ותעד ללכ הנניא וז םלוא .ינגרובה רוצייה לש דוסיה לטבתמ היה ךכבו ,הרוחסל

 אל ךא ,תורוחסכ םירצוימ תויהל םירומא םירצומה .יירג לש

 .תאזה המתה הלאשמה יולימ ימואל קנאב לע ליטמ יידג .תורוחסכ םיפלחומ

 ןיפילחה יאנתב תולת ללכמ םידיחיה תא ,קנאבה תרוצב ,הרבחה האיצומ דחא דצמ

 .םייטרפה ןיפילחה דוסי לע רוצייב ךישמהל וללהל איה החינמ רחא דצמו ,םייטרפה

 הזב ,םיינגרובה רוצייה־יאנתמ םלעתהל יירג תא העינמ תימינפה תוביקעה םלוא

 .תורוחסה לש ןיפילחה ןמ עבונה ןוממה תא "ןקת״ל אלא ונוצרב ןיא יכ ףא ,הז רחא

 לא ןנובתנ םאו ? ימואל ןיינקל עקרק־ךיינק ,2 ימואל ןוהל ןוה אוה ךפוה וז ךרדב

 קלחמ ולאמשבו תורוחס ונימיב לבקמ ךא אוה ןיא יכ ,הארנ ,ולש קנאבה ישעמ

 ןורחאה ורוביחב .ומצע רוצייה תא ןווכמ ףא אלא ,העצובש הדובעל תודועת
 תינגרוב המרופירכ ולש הדובעהךוממ תא ראתל יירג טוהל וב״£00411105 סמ ומסמסץ״

 .רתוי דוע תעוושמ הריתסב אוה ךבתסמ ,הרוהט

 .169 'טע ,םש 1
 תיתרבחה הטישה" ,יידג ןו׳ג) ."ימואל ןוהב ושעיי ץרא לכ יקסע יכ ,אוה ןידה ןמ" 2

 .(171 'מע ,״רכו:
 .(289 'טע ,םש) .״ימואל ןינק היהי עקרקהש המוש״ 3
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 וזזותינמ הרזגנש ,יירג לש הירואיתה התיה וז .ןוממ םירשימב איה הרוחס לב

 לש "ינאגרואה" הנבימה .העטומ ךכ םושמו םלשומ־יתלב אוהש חותינ ,הרוחסה לע

 תילעומ ובש ,!ןיזה אלא הניא /׳תורוחס־ינסחמ״ו "ימואל קנאב" ,"הדובעדוממ"

 םירשימב איה הרוחסהש ,המגלזה .םלוע אולמב טלושה קוחכ המגודה הימד ךרדב

 ,תיתרבח הדובע םירשימב איה הב הלולכה דיחיה לש תדרפנה הדובעהש וא ,ןוממ

 ,הברדא .הל םאתהב לעפיו הב ןימאי םיוסמ קנאבש ,ךכ ידי־לע ןבומכ תמאתת אל

 ענצומ ראשנש המ .תישעמה תרוקיבה דיקפת תא הז הרקמב אלמת לגרהדוטישפ

 תועמשמ לעב יוטיב אוה הדובעה־ןוממש ,רמולכ ,ונממ דוחיב םלענו יירג לצא

 -ךרע םע ,ןיפילחה־ךרע תא ןוממה םע ,ןוממה תא לטבל המתה הלאשמל תילכלכ

 אקווד עבוה ,רוצייה לש תינגרובה הרוצה תא הרוחסה םעו ,הרוחסה תא ןיפילחה

 םלוא .* יירג ירחא םתצקו ,יירג יגפל ובתכ םתצקש ,םילגנא םיטסילאיצוס ידי־לע
 ,הרוחסה םוליקלו ןוממה תעקוהל ףיטהל לטינ ותלוכסאו ן ו דורפ לע

 ןיבש חרכומה רשקה ןיינעב תידוסי הנבה־יא ךותמ םזילאיצוסה תא לטבל ךכבו
 2.ןוממהו הרוחסה

 X110^^1ק30^1, ״^11 111€1111?ץ 1מ*0 1116 ?111101ק165 0£ 1116 015- : לשצ5 ליד האי

 .("דכו רשועה תקולח תונורקע לע הריקח) 1ע11>1111011 0£ 6*0.ייג 1827
 .("ןהל הנקתהו םילעופה תוקוצמ") **0^13011^3 \^מ011§3 2ת<1 14^1)011^5 מ,6111€(17יי5 1839
 לש ורפס תא תוארל רשפא תאזה תיטאמארדולאמה ןוממהדוירואית לש תיצמתכ

 .("םיקנאבה ןוקית לע") ס&סמבסמ, 06 ז6£01דחב6 665 1כ2,11(ן11655יג ?ג1ג5 1856

 סכראמ .ק

 ישפחה רחסמה לע

 (לאסורבב תיטארקומידה הדוגאב 1848 ראונאיב 9־ב אשינש םואנ)

 יתובר

 ישפחה רחסמה לחנש ,רתויב לודגה ןוחצנה אוה הילגנאב ןגדה־יקוח לוטיב

 םינווכתמ ,ישפחה רחסמה לע םינתשרחה םירבדמ ןהבש תוצראה לכב .ט״יה האמב

 לע ןגמ־יטכמ תסמעה .םלג־ירמחב ללכ ךרדב וא האובתב ישפחה רחסמל רקיעב םה
 .םעה לש ובערב רוספס העמשמ ,הבעות־השעמ איה ץוח־ןגד

 רשא ,הדיחיה תילכתה יהוז ,!"?!ג ^ ׳הובג רכש ,לוז םחל
 םתובהלתה הקבד רבכו ,םינוילימ הילגנאב ישפחה רחסמה ידיסח ואיצוה המשל

 הצור אוה ירה ,ישפח רחסמב םדא הצור םא ,ללכ ךרדב .תשביב םיבשו ה םהיחאב
 .םידבועה תודמעמה לש םבצמ רופיש םשל וב

 הדות־יופכ אוה ,המ יהיו לוז םחל ול קפסל םישקבמש ,םעה גאלפ הז האר ךא
 םעה .תפרצב הלוזה הלשממכ שממ הילגנאב יאנגל עדונ לוזה םחלה .דואמ דע

 ויביואב םילודגה תא ,םהיפתושו טיירב ,גניראוב ןוגכ ,תוריסמה־יבר םישיאב האור
 .םיעובצבש םישיבמה תאו

 קבאמ אוה הילגנאב םיטארקומידל םילארביל ןיב קבאמה יכ ,עדוי דחא לכ
 .םיטסיטרא׳צל ישפחה רחסמה ידיסח ןיב

 חורה תא םעה ינפל ישפחה רחסמה ידיסח וליג דציכ ,הארנו אופיא ןנובתנ
 .םתוא המעיפש ,הלצאנה

 :תשורחה־ילעופל ורמא םה

 תוזוחאה ילעבל םתא םימלשמ הז םמ :רכשה לע םמ אוה האובתהדנכמ

 -,עצמא רקוימ האצות וז ירה ,דירחמ םכבצמ םא ,םיניבה־ימי יליצא הלא ,תולודגה
 .םייחרכהה היחמה

 םינשה םישולש ךשמב ונרכש דרי דציכה :םינתשרחה תא םילעופה ולאש
 היצרופורפב ,ונתיישעתב רתויב הלודגה תוחתפתהה הללוחתה ןהבש ,תונורחאה

 י האובתה ריחמ הלעשמ רתוי הברה הריהמ

 3־כ לעופה יבגל ורועיש ,תועקרקה־ילעבל ,םכירבדכ ,םימלשמ ונאש ,סמה

 עובשל גגיליש 28*מ 1843־ל 1815 ןיב דיה־גרוא לש ורכש דרי הז דגנכ •,עובשל סנפ
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 גניליש 20־מ 1843־ל 1823 ןיב ץמק הגיראה־תנוכמ לעופ לש ורכשו ,םיגניליש 5־ל

 .םיגניליש 8־ל עובשל

 םלועמ ,תועקרקה־לעבל ונמלישש ,םמה רועיש היה אל הזה ןמזה לכ ךשמבו

 המ ,ףטוש םיקסעה־ךלהמו דואמ לוז םחלה היה הב ,1834 תנשבו .סנפ 3רפ הובג

 תודלווב םיברמ םתאש ,איה רבדה תביס ירה ,םתא םיללמוא םא ?זא ונל םתרמא

 ז םכתונמואמ םירופ םכיגוויזשו

 םיינעל םישדח םיקוח רצייל םתדמעו ,ונינזאב זא םתעמשהש ,םכלש םכירבד הלא

 .םיראטלורפל ולא תויליטסאב ,הדובעה־יתב תא םיקהלו

 :םינתשרחה ובישה ךב לע

 תורחתה םג אלא ,דבלב האובתה ריחמ אל !םידבכנה םילעופה ,ינודא ,םתקדצ

 .רכשה תא תעבוקה איה תועצומה םידיה ןיב

 םיעלסמ אלא תבכרומ הניא ונתמדאש ,וז תחא הדבועל םכתעד ונת ךא

 !םיחרפ־ילטרגאב האובת לדגל רשפאש ,םכשפנב ומדת אל ירה .לוחדוובכשו

 דושמנ ,ןיטולחל הירופ־יתלב עקרק לע ,ונתדובע תא ,וננוח םוקמב ,זבזבנ םא ךא

 תא הלוכ הפוריא לכ שוטנת ירה ,דבלב הישעתל רכמתנו המדאה־תדובעמ ונידי

 — הפוריא רתי לכו ,דיחיו דחא תשורח־ךרכ היהת הילגנאו ,הלש תשורחה־יתב

 .תיאלקח היצניבורפ

 :וילא ארוקו ריעזה רחוסה וקיספמ ,ולש וילעופ לא ךכ רבדמ ןתשרחה דועב

 אל ךא ,תואלקחה לע הילכ םיאיבמ םנמא אצמינ ,ןגדה־יקוח תא לטבנ םא ,ןכא

 לסחלו ונלש תשורחה־יתבמ תורוחס ןימזהל תוצראה ראש תא םיצלאמ אצמינ

 .ןהלש תשורחה־יתב תא

 רחסמהו ,רפכב וישכע יל שיש תוחוקלה תא ינא דבאמ ?רבדה תאצות היהת המ

 .ולש קושה תא דבאמ ימינפה

 יבל וחינה ,הז ןיינעל עגונש המ :ינוונחל בישמו לעופל ףרוע הנופ ןתשרחה

 .ץראל־ץוחמ רתוי הלוז האובת לבקנ ,האובתה־סכמ לטובישמ .ונצפחכ תושעל

 •האובת הנקנ ןהמש ,תוצראה ראשב רכשה הלעי ןמזב ובו ,רכשה תא תיחפנ זא

 רכשה ןורתי םג ונל היהי ,םהמ םינהנ ונא רבכש ,תונורתיה דבלמש ירה

 .ונתאמ תונקל תשביה תא ףוסבל ץלאנ הלאה תונורתיה לכבו ,רתוי ךומנה

 .ירפכה לעופהו סיראה חוכיווב םיברעתמ ןאכ םלוא

 ? ונילע היהי המ ,םה םיארוק ,ונאו

 ונילע םאה ?םייח ונא הילע רשא ,תואלקחל תוומ־ןיד קוספל עייסנ םאה

 ? ונילגר תחתמ ונתמדא ואיצויש חינהל
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 העבקש ,ךכב * ךגדה־יקוח דגנ הגילה״ הקפתסה ,הבושת וזיא בישהל םוקמב

 ןגדה־יקוח לוטיב דיתעש הכרבה לע רתויב םיבוטה םירוביחה תשולשל םיסרפ
 .תילגנאה תואלקחה לע עיפשהל

 םיספט יפלאב וצפוה םהירוביחש ,גארגו זר׳ומ ,פ1ה םינודאה וכז הלא םיסרפב
 .ץראה יבחרב

 יאלקחה לעופב אלו םיראב אל יכ ,חיכוהל חרוט וללה םיסרפה־ילעבמ דחא

 ול לא ,אוה זירכמ ,ילגנאה סיראה .תועקרקה־לעבב קר אלא ,ץוח־ךגד אובי עגפי

 תחבושמ האובת רצייל הלוכי הניא ץרא םוש ןכש ,ןגדה־יקוח לוטיב ינפמ שושחל
 .הילגנאכ הלוזו

 אל וז הדירי ןכש ,םכל קיזהל ידכ ךכב אהי אל ,האובתה ריחמ דרי ףאש ירה

 ,רכשבו ןוההדווורב אל םינפ םושבו ,םצמטצהל הדיתעה ,הטנארב אלא עגפת

 .םניעב ודמעיש

 בקע הלעי האובתה ריחמ יכ ,ךפיהל ןעוט ,זר1מ ןודאה ,ינשה סרפה־לעב

 ידכ םהב ןיא םלועל ןגמה־יסכמש ,חיכוהל רועיש־ךיאל חרוט אוה .ןגדה־יקוח לוטיב
 .תואנ ריחמ האובתל חיטבהל

 ־ץוחמ האובת הסנכוהש תמיא־לכש ,הדבועה לע אוה הרומ ותנעט קוזיחל

 דרי אוביה םוצמצ םעו ,תרכינ הדימב הלוע הילגנאב האובתה ריחמ היה ,ץראל
 אלא ,הובגה ריחמה תביס היה אל אוביה יכ ,חכוש םרפה־לעב .ליגרכ אלש הריחמ

 .אוביה תביס היה הובגה ריחמהש

 הליעומ ןגדה ריחמב הילע לכש ,אוה ןעוט סרפלדירבח תועדל רומג דוגינב
 .תועקרקה־לעבל אלו לעופלו סיראל

 דמעמ לא ?ןוכמ ורפסו לודג ןתשרח אוהש ,גארג ןודאה ,ישילשה סרפה־לעב

 ונושל .הלא ןוגכ לבה־ירבדב קסעה ןמ ומצע רוטפל האר אל ,םילודגה םיסיראה
 .רתוי תיעדמ

 םירימאמ םהש ,ךכב אלא הטנארה תא םילידגמ םניא ןגדה־יקוח יכ ,הדומ אוה

 םיצלאמ םהש ,ךכב אלא האובתה־ריחמ תא םירימאמ םניאו ,האובתה ריחמ תא

 .הבר תוטשפב רבתסמה ןיינע ,תוכיא־תתוחפ עקרק לא תונפל ןוהה תא

 תסנכנ ץוחדואובת ןיאש ןוויכ ,אוה חרכהה־ןמ ןכ ,היסולכואה הלדגש לככ

 ןתאובת ךכ םושמו תואצוה רתי ךירצמ ןדוביעש ,תוחפ תוירופ תומדא לצנל ,ץראל
 .רתוי הרקי

 ,התונקל חרכהה־ןמש רמולכ ,ךכ תרצוימה האובתה לכל שוקיב שיש ןוויכ

 הילגנא־יפוחל ןגד אובי לע ורסאש ןגדה־יקוח דגנ המחלמל ,1839 תנשב הדסונ *
 ןדבוק ד ר א ׳צ י ר ודמע "הגילה" שארב .ההובג הסנכה תועקרקה־ילעבל חיטבהל ידכ

 .טיירב ןו׳גו
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 הז ריחמ ןיבש שרפהה .תירוביזה עקרקה תאובת ריחמ יפל חרכהב ריחמה ןווכי

 .הטנארה תא הווהמה אוה תידיעה עקרקה לש דוביעה־תואצוה ןיבל

 *רה םג ךכ ךותמו ,ןגדה־יקוח לוטיב בקע אופיא דרוי האובתה ריחמ םא

 ץוציק ררוג ןכ־לע .תדבועמ הניא בוש תירוביזה עקרקהש ,ךכמ רבדה עבונ ירה

 .םיסיראה ןמ קלח לש ונברוח תא קפס אלל הטנארה

 .גארג ןודאה לש וירבד תא ןיבהל ידכ ,ויה תושורד הלא תורעה

 טלקמ םהל ואצמי ,תואלקחב םדמעמ רערעתנש ,אוה רמוא ,םינטקה םיסיראה

 יא .ןאכ םירכשנ ויהיש הרכהה־ןמ ירה ,םילודגה םיסיראל עגונש המ .הישעתב

 ,הריכחה־יזוחש וא ,לוזה־ליזב םהיתוקלח תא םהל רוכמל וצלאיי תועקרקה־ילעבש

 עיקשהל םהל רשפאי רבדה .דואמ םיכורא םידעומל ומתחיי ,םהמע םישוע םהש

 אידש תיל^רי ^ יתיי לייג דקיהב תונוכמב שמתשהל ,עקרקב רתוי םילודג תונוה
 איהש ,תיללכה םירי״מה־״דיריל תודוה רתוי הלוז היהת ,בגא ,רשא ,םדא־תדובעב

 .ןגדה־יקוח לוטיבמ הרישיה האצותה
 הפיסאב וזירכהב ,תדה תשודקב הלאה םימעטה לכ תא שדיק גניראוב ר״ד

 "!ירצונה ושי אוה ישפחה רחסמה - ישפחה רחסמה אוה ירצונה ושי״ :תיבמופ

 םכחל ברע לוזה םחלה אהיש ,ךכ םשל הדעונ אל תאזה תועיבצה לכש ,רבתסמ

 , .םילעופה לש
 ,םיגתשרחה לש תימואתפה בלה־תובידנ תא סופתל םילעופה לע היה דציכ ,בגא

 םצמצל היה ןהכמש ,תועשה־רשע־קוח דגנ קבאמה לש ומוציעב ןיידע ודמע רשא

 !תועש רשעל הרשע־םיתשמ תשורחה־לעופ לש הדובעה־םוי תא

 ־תונקת ,יתובר ,םכריכזא ,הלא םינתשרח לש בלה־תובידנ לע םכדימעהל ידכ

 .תשורח,ד־יתב לכב וגהנוהש תשורחה
 םיעובק ובו יטרפה ושומישל דעונה ,ישממ םישנע־יקוח־רפס שי ןתשרח לכל

 ׳ךכו יכ םלשמ לעופה ,לשמ ךרד ־דיזמב םאו גגושב םא ,הריבע לכ לע תוסנק

 רחאמ אוה םא ,קחוצ ,טפטפמ ,שחלמ אוה םא ,אסיכ לע בשוי אוהו ולזמ ערתיא םא

 מ רצומה תא קפסמ אוה ןיא םא ,הנוכמה ןמ קלח לקלקתמ םא ,תוקד המכב אובל

 שממ לעופב םרגנה קזנה ןמ דימת םיהובג תוסנקה .ב״ויכו ,תשרדנה םתוכיא יפל

 םידקמ ,םישנע ומצע לע טימהל רשפאה לככ לעופה לע לקהל ידכ .דבועה ידי-לע

 ןיקתהל לעופה בייח ונממש ,ער םלג־רמוח קפסמ ־תשורחה־תיבךועש תא ןתשרחה

 ירקמ תא תוברהל רשכומ הלה ןיא םא ,הדובעה־להנמ תא רטפמ ־חבושמ רצומ

 .הריבעה
 חפטמו ,תוריבע חופיט םשל הרצונ וז תיטרפ הקוחש ,יתובר ,םתא םיאור

 רבשב ץצקל ידכ ,םיעצמאה לכ ןתשרחה טקונ ןכ הנה .ןוממ רובצל ידכ תוריבע

 .םהילע הטילש לעופל ןיאש םירקמה תא וליפא לצנלו
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 :םילעופה בלב עוטנל ושקיבש ,םפוג םיבידנ םתוא םה הלאה םינת שרחהו

 לש םקלח רפשל ידכ קרו ךא םימוצע םימוכס איצוהל םילגוסמ םה יכ ,הנומאה

 .םפוג הלא םילעופ
 *תונקת ידי־לע הרתי תוינונטק ךותמ לעופה לש ורכשב םה םיצצקמ דחא דצמ

 הגילה" תרזעב ולידגהל ידכ ןברק םוש לע םיסח םניא רחא דצמו ,תשורחה־יתב

 .ךגדה־קוח דגנ
 םה ,הידרשממ קלח הגילה הנכיש םהבש ,תונומרא םיבורמ םימדב םינוב םה

 .ישפחה רחסמה תדל ףיטהל ידכ ,הילגנא יווצק לכל םיחילש לש םלש ליח םירגשמ

 לעופה תא דימעהל ידכ ,ףסכ־ןיא םניח ןתוא םיקלחמו תורבוח יפלא םיסיפדמ םה

 תבוטל תונותעה לע עיפשהל ידכ ,םימוצע םימוכס םיאיצומ םה .ולש םיסרטניאה לע

 ,ישפחת רחסמה תעונת תא ןווכל ידכ ראופמ הלהנה־ןונגנמ םינגראמ םה .םניינע

 תחאב היהש השעמו .תויבמופ תופיסאב םהלש רובידה־תונורשכ לכ תא םיליעפמ

 :ארקו דחא לעופ םקש ,וללה תופיסאה

 םינושארה ,םינתשרחה ,םתא םתייה ,וניתומצע תא תוזוחאה־ילעב ורכמ וליא

 .חמקל ןנחטלו רוטיק־תנחט ךותל ןליטהל ידכ ,ןהינוקב

 'ילעב ןיבל תוזוחאה־ילעב ןיב קבאמה תועמשמ תא בטיה וספת הילגנא ילעופ

 ץצקל ידכ ,םחלה ריחמ תא ןיטקהל ושקיב וללה יכ ,םיעדוי םג םיעדוי םה .ןוהה

 .הטנארה דרתש לכב לדגי ןוהה־חוויר יכו ,רכשה תא

 טרפב םיכסמ ,האמה ינלכלכב ןיוצמה ,ילגנאה ישפחה רחסמה איבנ ,ודראקיר

 .םילעופה םע ןיטולחל הז

 :תינידמה הלכלכה לע םסרופמה ורוביחב רמוא אוה

 םוקמב ,רתוי לוז ריחמב ןגד גישהל רשפא ובש ,שדח קוש תולגל ונלוכי אול"

 תדירי .םילוע ויה םיחוורהו דרוי רכשה היה הז הרקמב ירה ,ונלצא ןגד רוצקל

 םיקסועה םילעופה לש םרכש תא קר אל התיחפמ םייאלקחה םירצומה לש םריחמ

 ".רחסמבו הישעתב םיקסועה םילעופה לש םג םא יכ ,תואלקחב

 העבראמ רתוי אל לבקי םא ,לעופל איה תחא יכ ,יתובר ,םירובס ויהת לאו

 .םיקנארפ השימח ןכל םדוק לביקש רחאל ,רתוי הלוז האובתהש םושמ ,םיקנארפ

 ערוה ילאיצוסה ובצמ יכ ,רורב אל םאהו ?חווירל סחיב ורכש דרי אל םאה

 .שממ לעופב דיספמ םג והירה ,הז דבלמ ?ןוהה־לעב לש ובצמ תמועל

 המ־ץומיקב היה יד ,רכשה ןכ והומכו ,רתוי הובג היה האובתה ריחמש ןמז לכ

 םג ךכ ךותמו ,םחלהש העשמ ךא .םירחא תוגונעת ול ןמזל ידכ ,םחלה תכירצב

 םשל םחלה ןמ םולכ ךוסחל טעמכ לוכי אוה ןיא ,הגרדמה לפשב םינותנ רכשה

 .םירחא םיכרצמ תיינק

 םחל וחיני אל םהש ,םילגנאה ישפחה רחסמה ידיסח יגפל ומיעטה הילגנא ילעופ
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 םקבאמב תאז־לכב םהילא ופרטצה םאו ,םהיבזכבו םהיעותעתב םהיניע זוחאל

 לש םינורחאה םידירשה גרא סמהל ידכ אלא ןכ ושע אל ירה ,תוזוחא,ד־ילעב דגנ

 ועט אל םילעופה .דחא ביוא אלא םהינפל דוע בצינ היהי אלש ידכו םזילאדואיפה

 םילעופה םע תחא די ושע ,םינתשרחב םוקנל ידכ ,תוזוחאה־ילעב ןכש ;םהיבושיחב

 הנש םישולש הז אוושל והועבת םינורחאה רשא ,תועשה־דשע־קוח תמשגה םשל

 .ןגדה־יקוח לוטיב רחאל דימ לבקתנ רשאו
 ,חיכוהל ידכ ,הכורא המישר וסיכמ םינלכלכה תדיעווב איצוהשכ גניראוב ר״ד

 םשל ,הילגנאל ץראל־ץוחמ ואבוה ׳וכו תולוגנרת ,ריזח־ןמוש ,ריזח לתוק ,תומהב המכ

 םמצע ואצמ ןמזב וב יכ ,רמול וננובאדל חכש ,ונושלכ ,םילגנאה םילעופה תכורצת

 .ץרפש רבשמה בקע תוצוח־תפצרמל םיכלשומ תשורחה־ירע ראשו רט׳סצנאמ ילעופ

 תחא הנש לש םירפסמ תינידמה הלכלכב םלועל ףרצל ןיא ,רבד לש ודוסיב

 עבש־שש לש עצוממה תא דימת לוטיל שי .םייללכ םיקוח םהמ רוזגל ידכ הדיחיו

 לש םינושה םיבלשה תא תינרדומה הישעתה תרבוע ובש ,ןמזה־קרפ אוה — םינש

 .ענמנ־יתלבה הלגעמ תא המילשמו ,רבשמו ןואפק ,תואג

 ןמ תחרכומה האצותה יהוזו ,תורוחסה לכ לש ןריחמ דרויש ןמזבש ,קפס ןיא

 יתלוכישמ רתוי םיבורמ םיצפח דחא קנארפב תונקל ינא לוכי ,ישפחה רחסמה

 חמצת ךכ ךותמ .רחא קנארפ לככ שממ הפי וחוכ לעופה לש קנארפהו .ןכל םדוק

 ,איהו ,תטעומ הער אלא ךכב הכורכ ןיא .ישפחה רחסמה ןמ לעופל הבר הכרב

 עצבמ והירה ,תרחא הרוחס תרומת ולש םיקנארפה תא ןתונ אוהש ינפל ,לעופהש

 תרומת דימת לבקמ הלא ןיפילחב היה וליא .ןוהב ותדובע לש ןיפילחה תא הליחת

 היה ירה ,דרוי היה תורוחסה ראש לכ לש ןריחמו ,םיוסמה קנארפה תא וז הדובע

 ,תוריחסה לכ לש ןריחמ דרוי םאש ,החכוהב ונניא ישוקה .הז רחסמב רכשנ דימת

 •רתוי הלודג תומכ ופוג ןוממ ותואב ינא לבקמ

 תורוחסב ףלחתמ אוה ובש טנמומב הדובעה ריחמ תא דימת םיעבוק םינלכלכה

 ןיפילחה תא הדובעה תעצבמ ובש ,טנמומה ןמ דימת םימלעתמ םה ךא ,תורחא

 \ .ןוהב הלש

 תרציימה ,הנוכמה תא העונת ידיל איבהל ידכ ,רתוי תוטעומ תואצוה תושרדנ םא

 ,לעופה המשש ,וז הנוכמ לש המויקל םייחרכהה םירבדה םג ירה ,תורוחסה תא

 ,הדובעה לש הריחמ םג דרוי ,רתוי תולוז תורוחסה לכ םא .רתוי טעומ ריחמב הלעי

 ־יפל דרי הריחמ ,ןלהל ונל רבתסמש יפכ ,וז הדובעדורוחסו ,הרוחס הנה איה ףאש

 לעופה ףיסוי דוע םא .תורוחסה ראש לכ לש ןריחממ רתוי הברה הלודג הדירי ךרעה

 ול ורתונ אלו וסיכב סמנ קנארפה יכ ,תעדל חכוויי ,םינלכלכה יקומינב חוטבל

 .*וס השימח אלא

 .קנארפה עבר םהש * י י
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 ,םילעופה ברקב תורחתה יכ ,ונא םידומ ,ןכ םנמא :םינלכלכה םכל ורמאי ןאכ

 המאתה ידיל רכשה תא הרהמב איבת ,ישפחה רחסמה ןוטלשב תחפת אל יאדווש

 תא תורוחסה לש ךומנה ריחמה לידגי רחא דצמ ךא .תורוחסה לש ךומנה ריחמל

 -תוחוכל רבגומ שוקיב רורגיש ,רבגומ רוציי בייחת תלדגומה הכירצה ;הכירצה

 .רכשה תילע אובת הדובע־תוחוכל הז רבגומ שוקיב ירחאו ,הדובע

 .רוצייה־תוחוכ תא הברמ ישפחה רחסמה :ןלהלכ םכתסמ הזה לופלפה לכ

 ינרצייה ןוהה םא ,רוציקב ,רוצייה־תוחוכ םא ,רשועה םא ,תכלוהו הלדג הישעתה םא

 יאנתה .רכשה םג ךכ ךותמו ,הדובעה ריחמ םג הלוע ירה ,הדובעל שוקיבה תא הברמ

 ,וירמש לע אפוק ןוהה םא .ךכב תודוהל שיו .ןוהה לודיג אוה לעופל רתויב חונה
 הרקמבו ,תרגפמ אצמית ףא אלא ,הירמש לע תאפוק אהתש דבלב וז אל הישעתה

 .ןוהה־לעב לע הילכ אובתש ינפל וילע הילכ אובת .ןושארה ןברקה לעופה היהי הז
 המ ,לעופל רתויב בוטה ,רומאכ ,אוהש הרקמ ,רמולכ ,ןוהה לדגש הרקמבו

 וכותב ללוכ ינרציה ןוהה לודיג .וילע הילכ אובת ןאכ ףא ז לעופה לש ולרוג היהי
 ךתוי הבורמ הדובע־תקולח ררוג תונוהה זכרה .תונוהה לש רבצההו זוכירה תא

 תורישכה תא הלכמ רתוי הבורמה הדובעה־תקולח .תונוכמב רתוי הבורמ שומישו

 ,האלמל לוכי דחא לכש ,הדובעב וז תדחוימ תורישכ הרימהבו ־לעופה לש תדחוימה
 .םילעופה ברקב תורחתה תא איה הברמ

 תא ודבל אלמל לעופל הדובעה־תקולח תרשפאמש לככ תרבוג וז תורחת

 תוברתה .רתוי הלודג הדימב ףא וז האצות תוללוחמ תונוכמה .השולש לש םתדובע

 ףףמ-י1?ב מיברתמ םיעצמאב לועפל םיניישעתה ןוהה־ילעב תא תצלאמ ינרציה ןוהה

 אלו .ןויראטילורפה ךותל םתוא הליטמו םיריעזה םיניישעתה תא ךכ ךותמ תסרוהו

 ,םינטקה םיאטנארה ירה ׳תוגוהה םירבטצמש לככ דרוי תיבירה־רעשש ןוויכ ,דבלב וז

 ,הישעתה לא תונפל .םיצלאנ ,םהלש תוטנארה לע םייקתהל דוע םילוכי םניאש
 .םיראטילורפה רפסמ תא םיברמ םיאצמנו

 םניא ויכרצש קוש ליבשב רצייל אוה ץלאנ ןכ ,ינרציה ןוהה לדגש לככ ,ףוסבל

 ,שוקיבה תא עירכהל עצהה שקבמ ןכ ,ךרוצה תא םידקמ רוצייהש לככ ;ול םיריהנ

 זכרה תא• שיחמ רבשמו רבשמ לכ ךא .םירבשמה לש םתוחיכשו םתמצע הלדג ךכיפלו
 .ןויראטילורפה תא לידגמו תובוהה

 סחיב ףאו ,םילעופה ברקב תורחתה תרבוג ןכ ,ינרציה ןוהה לדגש לככש ירה
 לדג הדובעה־לטנ וליאו ,םילעופה לכ יבגל דרוי הדובעה־רכש .רתוי ץרמנ

 .םיטעמ יבגל ךא

 אל 1841*ב .תשורח־יתב 36*ב וקסעוהש ,םיווט 1088 רטס׳צנאמב ויה 1829־ב

 1088 םתוא רשאמ 53353־ב לודג םיכלפ רפסמ ושמיש הלא םילעופו ,448 אלא ויה

 *ןמ ,רוצייהדווכ לדגש הדימב הב םייפכה־תדובע התברתנ וליא .1829 תנשב םיווט
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 **יא םיליס־־ ־-נ*", ־יל,לכש" ,1848 ן" ליג, ^ י־ס־ש "" ^

 דד ׳ייייייי" ״!״. !. •םילעופ 1100 הדובעה ןמ
 ,םה ם רמוא ,הלא םילטבומ םישנא .םינלכלכה תבושת תא שארמ םיעדוי ונא

 מדלעמלו בושלמ עמננ אל גניראוב "רד ןודאה .תרחא תוקסעתה םהל אוצמל םידיתע
 .ומצע תא רותסלמ ענמנ אל םג אוה ךא .םינלכלכה סרגנוקב וז הנעט

 ,ל 5"" ״״ ״״״״י״־ ""י• וייא" אשנ ־835•־
 רשבמ התואש ,וז השדה תוקסעתה אוצמל םילוכי םניאו בערב רבכמ םיקמנה

 .ישפחמ רחסמה ידיסח םהל
 ... י . 1"יץיא"לש'יי ״״בי״יינ םיבושחה םירבדל וחא השנ

 "ילייג,י *״־ ■8י״ י״ ייי״ י״ ״־״לי;
 'ל־י ״י*״ 0י׳5082 '■"'ל״״ל יש־א .יעש לננשי הלקנ-לא תי־לנש
 "" "",י יי"30 ■"לייפ'י נימ "י״־ייי יתייב הלודג הו ,ורק־בש

 ם לתבש לק קוחה .־>־־־״ רדגב אוה םויקהו ,ההא העיספ .ישונאה םויקד לש 40י^ " "־ב ״י0״ '״■',',1יי1'•ינש־ ׳"י שי'״5״ לש יתייב
 ■תיינע תא דהו-ו רהש תל־ב־ה .הקי־־־" ת״קתה .",בא " ־ ״־״ ט

 ג!"׳ " 7־ י* יי״׳״י" י־־" "יאי^־ ה־ע *ב־ ^ג
 תי־יקתה זיא נ־־יל״ידיבידשא ",ק" ״ ^ אל8

 ~ל~ ""*"י *85י ־0ילש"נ" ל״ "יבשה לע אלא היש־תב

 ¬ריב ־תיד !י,! ?1 י" ־י81" ״"״ ■יי"־"" לי יתייב

 לש יל״־ה ל"", *"י "1״״ ^ ילמי "נמ ״״י״•'יי־־״ ־""ת¬

 י״ם ■־ייאב תעגמ יו םיב״־־-״פיל" ביי״י,ןיבל ^

 *׳י מיבש 'י־־ '־־ל :ייבתכמב ד־וא ל״^ל
 יי שוקינה שיי־וק״ה יי״־ייינ־ב ,רבויש .,״,־ ״״,״, ״לי־ ״ני־ש יע

 תיני־בה הקיי־א התנק *, ״־שב * ״*££££ ״ יי״

 ■תמי״י 4000 ,ליפא ייע התנק אל 183״ ״־שב .,״,־ ״^״י *0^ ״ ,־דודב
 גי־ריפ האביי אל 1*3״ .לנו־רופל ןהוב ״,״״י ״,ל,־ 1800 תנשנ ,"לשנ ףי״בל

 """'י!'יצ־'י "י י״־ ■״״,י"״ ־״ ־״״״ ־יגרוא״ תקוצ״ל״ו״ח"
 רפסמ .רוטיקה־רונמ תועצמאב הרוחסה רוציי ,קושב םיילגנא םירצומ תעפוה
 ■" יב ׳"ירתא תיייקפ־״הל ווב, י1"" .י״?יצ־נ ינ8 ל־׳ *

 ףעי־ יז העשבו ■""־־ויד ק־פ־ ״,־־ תיקס־״״ה הא תו־של הורשפאה-יא ""ופב
 םליעב םסרופ־" .*ק", לש ,,ז,","" ^ 0יגייאו ^ ^ ^

 161 ישפחה רחסמה לע

 אוצמל השקי ילוא .תוילגנאה תונוכמה תורחת בקע אוה ףא םלענ ,1דב קזוחו 1יפי

 םימלש תודמעמ וז ךרדב וב דומעל וצלאנש• המוד לבס הישעתה ימי-ירבד לכב

 ".תיחרזמה ודוהב

 ןה וב תורכזנה תודבועהש םושמ רקיעב ןויצל יואר גניראוב ר״ד לש ומואנ

 ,תקהבומ תועיבצ לש יפוא ןיפא ,ןהילע תוסכל שקבמ אוה ןהבש ,תוזארפהו ,תונוכנ

 ,רוציי־יעצמאכ םילעופה תא ונינפל גיצמ אוה .ישפחה רחסמה ידיסח לכל תדחוימה

 האור אוה וליאכ ,אופיא ,גהונ אוה .רתוי םילוז רוציי־יעצמא םמוקמב םישל שיש

 הדיחכהש ,הנוכמב ךאו ,ןיטולחל ללכה־ךמ־תאצוי הדובע ,רבדמ אוה הילעש ,הדובעב

 רשא ,םייפכ־תדובע םוש ןיאש ,חכוש אוה .ללכה־ןמ־תאצוי הנוכמ ,םיגרואה תא,

 .הגיראה לש הפוסכ םימיה ןמ םויב תויהל לולע הפוס ןיא

 ןיטולחל רתיל םצעב איה הקינכמב תומלתשה לכ לש המגמהו העובקה הרטמה"

 רגובמה רבגה־לעופה תדובע תפלחה ידי־לע ,הריחמ םצמצל וא םדאה תדובע תא

 .טושפה רזועב החמומה םייפכה־לעופ תפלחה ידי־לע וא ,םידליו םישנ תדובעב

 תורענ ידי־לע קר היווטה־תכאלמ תישענ 1111-08116 011118 יטוח לש תויווטמה בורב
 ר

 ירוטיפ הררג 021111-1111116 ־ה םוקמב 861£2010ע־ה תגהנה .הטמו הרשעדשש תונב

 ".םיריעצהו םידליה תראשהו םיווטה בור

 םילשהל םיפי ,דוי ר״ד ןודאה ,בהלנה ישפחה־רחסמה־דיסח לש הלא םירבד

 ,ילאודיבידניא לבס לע רבדמ גניראוב ןודאה .גניראוב ר״ד ןודאה לש וייודיו תא

 רבדמ ;םימלש תודמעמ לע הילכ איבה הז ילאודיבידניא לבס יכ ,ןמזב וב רמואו

 רבעמה־־תפוקת לש הז לבס יכ ,םילעמ וניא ןמזב ובו ,רבעמה־תפוקתב יערא לבס לע

 בוט בצממ רבעמ — ראשה יבגלו ,תוומל םייחה ןמ רבעמ ןיינמה בור יבגל היה

 ־ילבל ךורכ הלא םילעופ לש םלבס יכ ,ךכ־רחא רמוא אוהשכ .רתוי ער בצמל רתוי

 יכ ,רמוא אלא וניא ירה ,ותוא תבייחמ המואה תבוטו ,הישעתה תומדקתהב דרפה

 .םידבועה תודמעמ לש םלבס אוה הל יחרכה יאנת םינגרובה־דמעמ תבוט

 ללכ ךרדבו ,ןאכ םילכה ,םילעופה לע עיפשמ גניראוב ןודאהש ,המחנה לכ

 : ךכב תיצמתמ ,ישפחה רחסמה ידיסח םיחתפמש ,ןוזיאה תנשמ לכ

 .הוולשב תומל םתא םילוכי .ושאיתת לא ,םיכלוהו םילכה ,םילעופה יפלא ,םתא

 וב דורעלו ףיסוהל לכוי ןוההש דע ,ברו םוצע היהי םלועל .עווגל םתי אל םכדמעמ

 םא ,ומצעל ליעומ שומיש ןוהה אצמי דציכ ,בגא .ודימשי אמש שושחל אלב ,גרה

 !ףדה־ילב םלצנל לכויש ידכ ,םילעופה םה ,לוצינה־רמוח תא םייקל גאדי אל

 ובצמ לע ישפחה רחסמה תמשגה עיפשהל הדיתע העפשה וזיא ,הלאשה לבא

 םינלכלכה וחסינש ,םיקוחה לכ !ןורתפ הנועט הנדוע עודמ ,םידבועה־דמעמ לש

 םיגייסה דוע םימייק ןיא יכ ,תמדקומה החנהה לע םידסוימ ,ודראקיר דעו יאנאק ןמל

 רחסמה םשגתמש לככ ,םפקת לדג הלא םיקוח .רחסמה־שפוח תא ןאכ דע וליבגהש
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 הרוחס לכ לש הריחמ תא הדימעמ תורחתה יכ ,רמוא הלא םיקוחב ןושארה .ישפחה

 לש יעבטה ריחמה אוה רכשה־םומינימ ךכ ךותמ .הרוציי־תואצוה לש םומינימה לע

 םיכרצימה תא רצייל ידכ ,שרדנה יפכ שממ 1 רכשה־םומינימ והמו .הדובעה

 .שרדנה לככ ודמעמ תוברתהו ותדימע ול רשפאל תנמ־לע ,לעופה םויקל םייחרכהה

 יכ ,ןכמ תוחפ ףא ןימאנ ;הז רכש־םומינימ ךא לבקי לעופה יכ ,ןימאנ לא ךא
 .הזה םומינימה־רכש תא דימת לבקי

 םיתעל לבקי אוה .העשל ךא רתוי רשואמ םילעופה־דמעמ היהי הזה קוחה יפל ,אל

 ןואפק תותעב לבקיש המל המלשה אלא היהי אל הז רתי םלוא ,םומינימה לע רתי

 רזוחה םיוסמ ןמז־קרפב םא :רבד לש ועמשמ .םומינימה ןמ הטמל יתיישעת
 הז רחא הזב תרבוע איהש רחאל ,הישעתה הוותמש לגעמ ותואב ,םיעובק םיקרפל

 לביקש המ לכ תא ףרצנ ,רבשמהו ןואפקה ,ףדועה־רוצייה ,תואיגה יבלש תא

 אל לכה־ךסבש ,תעדל חכווינ ,ונממ הטמלו יחרכהה ןמ הלעמל םילעופה־דמעמ

 ,דמעמכ םייקתי םילעופה־דמעמ ,רמולכ :םומינימה ןמ הטמל אלו הלעמל אל לביק

 הישעתה לש לטקה־הדשב חיניו ,ךכו ךכ םירוסיב ,ךבו ךכ לבסב הסנתיש רחאל

 .*וניינמ לדג ,וזמ הרתיו ,םייקתהל ףיסומ דמעמה ז ךכב המ ךא .ךכו ךכ םיללח

 ךכ .רתוי םילוז היחמ־יעצמא תקפסמ הישעתה תומדקתה .ןאכ לכה אל םלוא

 תא המדאה־יחופת ,דבהו רמצה םוקמ תא הנתוכה ,הריבה םוקמ תא ש״ייה אלימ
 .םחלה םוקמ

 ,רתוי םיבולעו םילוז םיצפחב הדובעה תא סנרפל םיעצמא דימת םיאצומש ןוויכ

 ־ינבל הליחתב רשפיא הז רכש םא .תקסופ־יתלב הדיריב רכשה־םומינימ ןותנ

 .הנ1כמ ייח םלוא ,תויחל םהל רשפאמ ונדוע התע םג ירה ,תויחל ידכ ,דובעל םדאה

 ומע גהונ ןוהה־לעבו ,טושפ רוציי־חוכ לש וכרע תלוז ךרע לכ ול ןיא ומויק
 .ךכל םאתהב

 ־החנהה תמשגתמש לככ םשגתמ ,רכשה־םומינימ לש ,הדובעה־תרוחס לש הז קוח

 אופיא רובל ונילע .הדבוע ,תמא השענ ישפחה רחסמה :םינלכלכה לש תמדקומה

 רחסמה יאנת לע תדסוימה תינידמה הלכלכה לכב רופכל ונילעש וא :םיתשמ תחא

 לכ םילעופב תעגופ ישפחה רחסמה ןוטלשב יכ ,ךכב תודוהל ונילעש וא ,ישפחה

 .םיילכלכה םיקוחה לש םתרמוח

 שפוח ז ישפחה רחסמה ונימי לש הרבחה־בצמב ,אופיא ,והמ :רבד לש ומוכיסל

 ותוחתפתה תא םירצמ םדועש ,םירופסה םיימואלה םיגייסה תא םתסרה םא .ןוהה

 םימייקמ םתאש ןמז לכ .ותוליעפל רורד םיארוק םתאצמנ אלה ,ןוהה לש תישפחה

 םיאנתב תורוחס לש ןיפילחה ועצובי וליפאו ,ןוהל הריכשה־הדובעה ןיבש סחיה תא
 תא סופתל תמאב השק .לצונמ דמעמו לצנמ דמעמ םייק היהי דימת ,רתויב םיחונה
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 ןוהב רתוי ליעומה שומישהש ,םשפנב םימדמה ,ישפחה רחסמה ידיסח לש םתרמוי

 ךופהנ .םיריכשה םילעופה ןיבל םיניישעתה ןוה־ילעב ןיב דוגינה תא לטבל דיתע

 .תוריהב רתיב טלבתי הלאה תודמעמה ינש ןיב דוגינהש ,היהת הדיחיה האצותה .אוה

 ,הנידמ־יסכמ לכו הליהק־יסכמ לכ ,ןגד־יקוח לכ אצמנב דוע ןיאש ,עגרל חיננ

 ,שיבה ובצמ תוביסכ םויה ןתוא האור ונדוע לעופהש ,יאוולה־תוביסמ לכש ,רוציקב

 .יתימאה וביוא תא ויניעמ ומילעהש ,םיבר םיכסמ וקלוס םג זא ירה ,ולטבו ורבע

 ידי־לע דרטומה ןוהה ןמ תוחפ ודבעשמ וניא ררחושמה ןוההש ,תוארל ופוס
 .סכמ־תולובג

 ןיא זימל שפוח .שפוח טשפומה םשה רחא יבש םכבל ךלי לא ויתובר

 אכדל ןוהל ןתינה שפוחה ועמשמ .רחא טרפ תמועל דחא טרפ לש שפוחה ועמשמ
 .לעופה תא

 אלהו ,הזה שפוחה־גשומ ידי־לע םג תישפחה תורחתה תא שדקל ושקבת המל
 ך תישפחה תורחתה לע דסוימה בצמ לש וירפ אלא וניא ומצע הזה שפוחה־גשומ

 םינושה תודמעמה ןיב ררועמ ישפחה רחסמהש ,הווחאה לש הביט המ ,ונחכוה
 אל ,תונושה תומואה ןיב ןנוכל דיתע ישפחה רחסמהש ,הווחאה .תחא המוא לש

 הווחא םשב תיטילופומסוקה ותרוצב לוצינה ןויצ ;רתוי תיתווחא רקיע לכ היהת

 תועפותה לכ .תונגרובה לש הקיחב אלא דלוויהל היה יושע אלש ןויער והירה ,תיללכ

 יקנע ףא ףקיהב תונשינ ,ץרא לש הכותב תישפחה תורחתה הלישבמש ,תוינסרהה

 םהב םילגלגמש ,םימזיפוסה לע דוע בכעתהל םיכירצ ונא ןיא .ימלועה קושב רתוי

 השולש לש םהימעט ךרעכ שממ הבורמ םכרעשו ,וז היגוסב ישפחה רחסמה ידיסח
 .גארגו זר׳ומ ,פוה םינודאה ,ונלש םיסרפה־ילעב

 הדובע־תקולח םלועל איבהל דיתע ישפחה רחסמהש ,לשמ ךרד ,ונל םירמוא

 .םייעבטה היתונורתיל םאותה רוצייב ץרא לכ הכזי ךכ ךותמו ,תימואלניב

 לש יעבטה דועיה אוה רכוסהו הפקה רוציי יכ ,יתובר ,םתא םינימאמ ילוא
 .תיחרזמה ודוה

 -יצע אל ,רחסמל הנותנ ותעד ןיאש ,עבטה םש עטנ אל הנש םייתאמ ינפל

 .רכוס־ינק אלו הפק

 ודוה ןכש ,רכוס אלו הפק אל םש ואצמת אלש דע הנש האמ ואצי אלש ןכתייו
 הז יעבט דועי דגנ המחלמב ,לוז רוציי תועצמאב ,החלצהב החתפ רבכ תיחרזמה

 הסמעמ םייעבטה היתורצואב יהירה וז תיברעמ ודוהו .תיברעמה ודוה לש לוכיבכ

 .דיב גוראל םימיה תמדקמ ודעונ םה ףאש ,אקאד יגרואכ שממ םילגנאל הדבכ

 ךפהנ לכהש םשכש ,הדבועה :הנממ תעדה תא חיסהל ויא תחא הדבוע דוע
 םיחיטבמו םיפנעה ראש לכב םיטלושה ,הישעת־יפנע המכ םג םויכ שי ךכ ,ןילופונומל

 תעדונ ןכ הנה .ימלועה קושב ןוטלשה תא הנושארו־שארב םהב םיקסועה םימעל
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 ראש לכל רשאמ רתוי .דבורמ תירחסמ תובישח דבלב הבתוכל ימואלניבה רחסמב

 םירומ דציכ ,אוה ךחוגמ שממ .השבלה־תורוחס רוצייל םישמשמה םלגה־ירמח

 םליטהל ידכ ,הישעת־ףנע לכב םידחוימה םירצומה תצקמ לע ישפחה רחסמה ידיסח

 רתויב לוזה ריחמב םירצוימה ,ימוימויה שומישה ירצומ תמועל םינזאמהדוופכ לע
 .רתויב תחתופמ הישעתה והבש תוצראב

 רישעהל תחא תא היושע דציכ ,ןיבהל םילוכי ישפחה רחסמה ידיסח ןיא םא

 םינאממ וללה םינודאה ןכש ,ונתוא הימתהל ךירצ רבדה ןיא ,התרבח ןובשח לע

 .והנשמ ןובשח לע רישעהל תחא ץראב דחא דמעמ יושע דציכ ,ןיבהל ןכמ תוחפ ףא

 דמלל ונא םינווכתמ רחסמה־שפוח תא ונרקבבש ,יתובר ,םירובס ויהת לא ךא

 .ןגמה־םכמ תטיש לע תוכז

 .םזיטולוסבאה דידי ךניא ךכ ךותמ ךא ,םזילאנ׳ויצוטיטסנוקב םחול התאו לוכי

 הישעתה תא ץרא לכב וב חתפל יעצמא אלא ןגמה־סכמ תטיש ןיא ,בגא

 קושב היולת ץראש העשמו ;ימלועה קושב תאה תא תולתהל רמולכ ,הלודגה

 תטיש תחתפמ הזמ ץוח .ישפחה רחסמב ,רתוי םאו תוחפ םא ,היולת יהירה ,ימלועה

 רשא ,תוצראבש ,ונא םיאור ךכיפל .ץראה ברקב תישפחה תורחתה תא ןגמה־־סכמ

 םיצמאמ השוע יהירה ,הינמרגב ןוגכ ,דמעמכ טלבתהל תונגרובה הליחתמ ןהב

 ־ןוטלשו םזילאדואיפה דגנ ןיז־ילכ הדיב םישמשמ הלא .ןגמ־יסכמל תוכזל םילודג

 םינפב ישפחה רחסמה תא םישגהלו היתוחוכ תא זכרל יעצמא ,יטולוסבאה הנידמה

 .הפוג תאה

 תטיש רשא דועב ,תינרמש ונימיב איה ןגמה־סכמ תטיש ללכ ךרדב ךא

 תא הפירחמו םימדוקה םימואלה תא תררופמ איה .תינסרה התלועפ ישפחה רחסמה

 השיחמ ישפחה רחסמה תטיש ,רוציקב .תונגרובה ןיבל ןויראטילורפה ןיבש דוגינה

 ,יתובר ,ינא ךמות תאזה תינכפהמה הניחבה ןמ קרו ,תילאיצוסה הכפהמה תא

 .ישפחה רחסמב

 ו:י

 *•׳ '׳•'יז■ ״ ■״ף',״(

 י $:'י .

9. 
 :־״'■׳•;י .•

 *םוטרנדור לע

 אלא העמשוה אל הליחתבש ,סכראמ דגנ תחא המשאה רותסל םוקמה הז...

 ־םיטסילאיצוס ידי־לע תזרכומ איה ,ותומ ירחא ,וישכע וליאו ,םידיחי ידי־לעו יאשחב

 ןיאש הדבועכ ,םהירחא םיכורכהו ,םינמרג םייתכלממ־םיטסילאיצוסו תוארדתק־ילעב

 רבכו .סוטרבדורב טאיגאלפ־השעמ ,לוכיבכ ,השע סכראמש ,המשאהה :הרערעל

 ינלוכי ןאכ קרש אלא ,** רחא םוקמב רתויב םייחרכהה םירבדה תא ךכ לע יתרמא

 .תועירכמה תוחכוהה תא איבהל

 דמעמה לש רורחשה־תמחלמ״ב הנושארל ,יל עודיש יפכ ,ונא םיאצומ וז המשאה

 אוה םנמזש ,סוטרבדור לש) "הלא םימוסריפ ךותמ" ; 43 ׳מע ,ריאמ .רל ״יעיברה

 רשפאש יפכ ,סכראמ באש" (םישולשה תונש לש הנורחאה תיצחמה ןמל

 יאשר יאדו תפסונ החכוהל דע ."ותרקב לש רתויב לודגה קלחה תא ,חיכוהל

 חיטבה סוטרבדורש ,ךכב הדוסי וז הזרכה לש "החכוהה־תורשפא" לכש ,חינהל ינא

 ראלאצ .י לא בתוכו המבה לע ומצע םוטרבדור הלוע 1879 תנשב — .ריאמ רמל ןכ

 *עדמל תע־בתכ") 1842 ,״םיינידמה־םיילכלכה וניאנת תרכהל״ :ורוביח תודוא־לע

 ־דלחב) ׳ךכב יכ ,אצמת" :רומאל (***219 ׳מע ,1879 ,ןגניביט ,״ללוכה הנידמה

 אלב ,ןבומכו — ידמל ןוגה שומיש סכראמ שמתשה רבכ״ (ןאכ חתופש הבשחמה

 סוטרבדור יבתכ־איצומ אוה ,קאצוק .ת םג יכותכ םהילע רזוח הלא םירבד ."יתוא טטצל

 ,ףוסבל — .(ץע ׳מע ,המדקה .1884 ןילרב ,םוטרבדור תאמ ,״לאטיפאקה״) .ותומ רחאל

 ידי־לע ואצוהש ,"בוצטאגאי־סוטרבדור ר״דל םיינידמ־םיילאיצוס םירמאמו םיבתכמ״ב

 לזגנ ימצע תא ינא אצומ םויה" :שרופמב םוטרבדור רמוא ,1881־ב ריאמ .ר

 םוקמבו .(134 ׳מע ,60 ׳םמ בתכמ) ״ימש רכזויש אלב ,םכראמו אלפאש ידי־לע

 ־ףדוע עבונ ןכיהמ" :רתוי תמיוסמ הרוצ סוטרבדלו לש ותנעט תשבול רחא

 ,רבד לש ודוסיב ,ישילשה ילאיצוסה יבתכמב יתחכוה ,ןוהה־לעב לש ךרעה

 .(111 ׳מע ,48 ׳סמ בתכמ) ״תוריהבו רוציק רתיב אלא ,םכראמכ שממ

 ספוט .רבד וימימ סכראמ ןהילע עמש אל טאיגאלפ־השעמב וללה תומשאהה לכ

 ,לאנויצאנרטניאל עגונה קלחה אלא וב חתפנ אל ,וידיב היהש ,"רורחישה־תמחלמ"

 .1885 ןודנול ,״לאטיפאק״ה לש ינשה ךרכל סלגנא .פ לש אובמה ךותמ *
 .9 ׳מע האר ,״היפוסוליפה תולד״ל אובמב ־<*

*** :1$$€11801121£1^\5*2£*8 0:)052111111§ 110) *£1161 :501111£1*261. 
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 תעה־בתכ תא .רפסה ידומע ראש תחיתפב ימצע ינא יתלפיט ותומ רחאל קרו

 ־יתלב םה ףא וראשנ ריאמ .רל "רכו םיבתכמה" .וימימ אוה האר אל יגניביטה

 לע םירבדל יבל־תמושת בסהל ובוטב ליאוה ומצע ריאמ ר״ד רמו ,ול םיעודי

 ליאוה ריאמ רמ ;םכראמל עודי 48 ׳םמ בתכמה היה הז דגנכ .1884־ב קר ״הליזג״ה

 וינזאל בנוג םנמאש ,סכראמ .סכראמ לש הריעצה ותבל הנתמב רוקמה תא תתל

 לצא ושקבל שיש ,ותרקב לש רתסנה רוקמה לע ירותסמה ןונירה ןמ והשמ

 ילכמ ןאכ אוה דמל ףוס ףוס :ךכ ךות ריעהו בתכמה תא יל הארה ,סוטרבדור

 ךכב שי ירה ,תאז אלא ןעוט אוה ןיא םא ;ופוג סוטרבדור עבותש והמ ,ןושאר

 הריהבו הרצק ולש ותרבסה יכ ,םוטרבדור רובס םאו ;ולש ותעד תא חינהל ידכ

 ,היה רובס רבד לש ותימאל .ול חינהל אוה לוכי הזה גונעתה תא םג ירה ,רתוי

 .הלוכ השרפה לכ תא םתוח סוטרבדור תאמ הז בתכמש

 לש תיתורפסה ותלועפ לכש ןוויכ ,ךכ רבוס אהיש היה רשפא ןכש־לכ אל

 הב הנשה איה ,1859 תנשל דע ,ןוכנ־לא יל עודיה יפכ ,ונממ המלענ סוטרבדור

 היטרפב םג אלא םיידוסיה היווקב קר אל תינידמה הלכלכה לע ולש ותרקב המלשנ

 ילודגב ,סיראפב 1843 תנשב ,הלכלכה םוחתב וידומיל חתפ אוה .רתויב םיבושחה

 היה ידו ,טסילו ואר תא אלא ריכה אל םינמרגה ןמ וליאו ,םיתפרצהו םילגנאה

 ,סוטרבדור לש ומויק לע רבד־יצחו רבד ונעמש אל ינא אלו םכראמ אל .םהב ול

 ריצכ וימואנ תא "גנוטייצ השינייר האיונ״ב רקבל ,1848 תבשב ,ונילע לטוהש דע

 ־לבח יריצ תא ונלאשש ,ונייה םירעבנ ךכ־לכו .רטסינימכ ויתולועפ תאו ןילרבמ

 אל וללה םג םלוא .רטסינימ םואתפ־עתפל השענש ,הז םוטרבדור אוה ימ ,ןיירה

 תעדל ביטיה רבכ סכראמ יכ .םוטרבדור לש םיילכלכה וירוביח לע רבד רפסל ועדי

 דציכ םג אלא ,ןכיהמ קר אל ,םוטרבדור לש ותרזע אלב םג ,תאז תמועל ,זא

 ,1847 תנשמ ״היפוסוליפה תולד״ ךכ לע ודיעי ,ךוהה־לעב לש ךרעה־ףדוע עבונ״

 רשאו ,ןוההו הריכשה־הדובעה לע ,1847 תנשב ,לאסורבב הצרהש תואצרההו

 לאסאל יפמ קר .269—264 תונוילגב ,״גנוטייצ השינייר האיונ״ב 1849 תנשב ומסרפתנ

 אצמ ןמז ותואו ,ומש סוטרבדלוו ןלכלכ םג םייק יכ ,ךרעב 1859 תנשב ,סכראמל עדונ

 .יטירבה ןואיזומב ולש "ישילשה ילאיצוסה בתכמה" תא

 ,סוטרבדור תאמ סכראמ לוכיבכ "לזג״ש ,ןכותהו .ןתיווהכ תוישרפה תוכימס ירה

 תאז" — ,סוטרבדור רמוא — ״ןוהה־לעב לש ךרעה־ףדוע עבונ ןכיהמ״ ?וילע המ

 ירה ."תוריהבו רוציק רתיב אלא ,סכראמכ שממ ,ישילשה ילאיצוסה יבתכמב יתחכוה

 דוע המ ,רמול רשפא־יא ,תמאה דצ לעו ;ךרעה־ףדוע תרות :דוסיה־תדוקנ יהוזש

 אופיא ןייצמ סוטרבדור .וניינק לעכ וילע זירכהלו סכראמ לצא אוצמל סוטרבדור לוכי

 .ונממ התוא לזג סכראמ רשא ,ךרעה־ףדוע־תרות לש יתימאה הרצויכ ומצע תא ןאכ
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 ? ךרעה־ףדוע תווהתה לע (87 ׳מע) ישילשה ילאיצוסה בתכמה ונל רמוא המו

 ךותמ האב הנביא — ,חוורו תיעקרקדדטנאר םיללכנ הב — ,״הטנאר״ה יכ ,טושפ

 ־רכש יבגל הלחש ,ךרע־תתחפה בקע" אלא ,הרוחסה לש ךרעה לע "ךרע־תפסוה"

 ־רצומ לש ךרעה ןמ קלח אלא הדובעה־רכש ןיאש םושמ :תרחא ןושל ,הדובעה

 ־ךרעל הוושי הזש ךרוצ ןיא" בוש תעדה תא חינמ הדובעה־ןוירפש העשבו ,"הדובעה

 ."הטנארו (!)ןוהל םג ונממ רתוויש תנמ־לע ,הדובעה־רצומ לש יעבטה ןיפילחה

 ןיאש ,רצומה לש "יעבט ןיפילח־ךרע" ותוא לש וביט המ ,ונל רמאנ ןיא ךכ ךות

 תפלחהל יאדווב איה הנווכה ירהו ,"ןוהה תפלחה" ךרוצל םולכ־אלו ונממ ראשנ

 .הדובעה־ירישכמ לש יאלבהו םלגה־רמוח

 ־תחתופ תילגת התוא סכראמב החינה םשור המ ,עובקל ונא םיאשר ,ונלזמל

 ׳מע ,ץ. תרבוחב ,התא אצומ "רכו תרוקבל" לש דיה־בתכב .סוטרבדור לש הפוקת

 קרו ."תיעקרקה הטנארה לע השדח הרות .סוטרבדור רמ .היטס" :ךליאו 445

 ,סוטרבדורל ךרעה־ףדוע תרות .ישילשה ילאיצוסה בתכמה ןאכ ןודינ וז תואר־תדוקנמ

 ץראב ןידה המ ,הליחת רקוח סוטדבדור רמ" :גולגל,ד־תרעהב תלסוחמ ,הללכב

 ,הבושחה הנקסמה ידיל ךכ־רחא אבו ,הב םידרפומ םניא ןוהה־ןיינקו עקרקהש

 הדובעה דגנכ הלוקש אלא הניא (ולוכ ךרעה־ףדוע לכ ויניעב איהו) הטנארה יכ
 ."תאזה הדובעה תמלוגמ הבש םירצותה־תומכ דגנכ וא ,םולשת־אלל

. 

 ףאו ,ךרע־ףדוע םינשב תואמ הז תרציימ תיטסילאטיפאקה תושונאה ,הנהו

 וז ,דתיה הנושארה העדה .ותווהתה לע ההות איהש ,ךכ ידיל העמיק־העמיק העיגה

 ךרעה לע הפסוהמ הווהתמ ךרעה־ףדוע :יעצמא־יתלבה ירחסמה סיסקארפב השרשש

 טראויטס םמיי׳ג לבא ,םיטסיליטנאקראמה ברקב תחוור ,דתיה איה .רצומה לש

 ןיידע ןכ־יפ־לע־ףא .ינשה דיספיש חרכהה־ןמ דחאה ןאכ חיוורמש המש ,ןיבה רבכ
 .... >. • •ג־-י ■י י • ■ י '״■ ־ ׳'יי

 םוחתמ ךא ;םיטסילאיצוס ברקב דוחייב ,םיבר םימי הז ,םיאפר חורכ וז העד תכלהמ
 .תימס .א ידי־לע הקחדנ איה יסאלקה עדמה

 (810010 ןוה רבטצנשמ״ : 71 קרפ ,1 רפס,־^^;!! 01 14311008״ ־ב ,רמוא אוה

 קפסלו םיצורח םישנא דיבעהל ידכ םהמ םידחא ,ןבומכ ,וב םישמתשמ ,םידיחי ידיב

 ,םתדובע ירצומ תריכמ ידי־לע חוורל תוכזל ידכ ,היחמ־יעצמאו םלג־ירמח םהל

 ־ירמה םתוא לש ךרעה לע םתדובע הפיסוהש המ ידי־לע ,רמולכ

 דחאהש ,םיקלח ינשל ןאכ קלחנ ,םלגה־ירמהל םילעופה םיפיסומש ,ךרעה ...םלג

 םלגה־ירמח ךס לכמ דיבעמה לש חוורה תא ינשהו ,םרכש תא םלשמ

 ןיינקל ץרא לש היתומדא וכפהגשמ" :ןלהלו .״וידי־לע םדקוהש הדובעה־רכשו
 אל רשא תא רוצקל ,תוירבה ראשכ םהומכ ,תועקרקה־ילעב ובהאי ,ןיטולחל יטרפ

 ...לעופה ...המדאה לש םייעבטה תוריפה ןמ וליפא תיעקרק הטנאר ועבתיו ,וערז
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 "דז קלח .ותדובע הרציי וא הפסאש הממ קלח עקרקה־לעבל רוסמל סונא

 ."תיעקרקה הטנארה תא הווהמ ,םה דחא הלא םינשו ,הז קלח לש וריחמ וא

 :רומאל ,253 ׳מע ,״רכו תרוקבל" רכזנה דיה־בתכב סכראמ ריעמ וז הקסיפ לע

 לש הרותי תא ,הדובעה־רותי תא רמולכ ,ךרעה־ףדוע תא אופיא האור תימס .א"

 הלעמל רמולכ ,המלושש הדובעה ןמ הלעמל הרוחסב תמלוגמו תעצובמה הדובעה

 .תיללכ הירוגיטק תוארכ — רכשב הכרע־הווש תא הלביקש הדובעה ןמ

 ."היתויופעתסה אלא םניא תיעקרקהדדטנארהו ישממה חוורהש

 עבות ,יטרפ ןיינק המדאה התשענשמ" :עווו קרפ ,1 רפס ,תימס .א רמוא ןלהל

 .הנממ ףוסאל וא הילע רצייל לעופה לוכיש ,םירצומה לכמ טעמכ קלח עקרקה־לעב

 הדובעה רצוממ ןושארה יוכינה תא הווהמ ולש תיעקרקה הטנארה

 םייקל ודי גישת תוקוחר םיתעל ךא עקרקה דבעמ םלוא .עקרקב העקשוהש

 (8*0010 ןוהה ךותמ ,ליגרב ,ול םיפקומ ותייחמ־יעצמא .לוביה ףיסאל ךע ומצע

 תא ומע קלח אלמליא ,וקיסעהל ןיינע לכ ול היה אלש ,רכוחה לש ,דיבעמה לש
 הז חוור .חוור תפסותב ונוה תרומת ול הנתינ אלמלא וא ,ותדובע תרצות

 ,טעמכ הדובע לכ לש תרצותה .עקרקב העקשוהש הדובעה ןמ ינש יוכינ הווהמ

 אהיש ,דיבעמל םילעופה בור םיקוקז תוישעתה לכב .חוור םשל הז יוכינ הילע לח

 הז דיבעמ .היחמ־יעצמאו הדובע־רכשו םלג־רמוח הדובעה םויסל דע םהל םידקמ

 הפיסומ וזש ,ךרעה תא וא ,םתדובע לש תרצותה תא םהמע קלחמ

 ."ולש חוורה תא הווהמה אוה הז קלחו ,ודבועש םלגה־ירמחל

 ןושלב תיממ .א ,אופיא ,ןייצמ ןאכ" : (256 ׳טע ,דיה־בתכ) סכראמ תרעה

 לש תרצותה ןמ םתס םייוכינכ ןוהה לש חוורה תאו תיעקרקה הטנארה תא הטושפ

 .םלגה־רמוחל וידי־לע הפסוהש הדובעל הוושה ,ותרצות לש ךרעה ןמ וא ,לעופה

 אלא בכרומ תויהל לוכי וניא ,ןכל םדוק ופוג תימס .א ריבסהש יפכ ,הז יוכינ ךא

 תמלשמה ,הדובעהדוומכמ הלעמל םירמחה לע ףיסומ לעופהש ,הדובעה־קלח ותואמ
 ותדובע קלח אוה ,הדובע,ד־ףדועמ ,רמולכ — ורכשל ךרע־הווש ךא תקפסמה וא ורכש

 ."ורכש םלוש אלש
 ־לעב לש ךרעה־ףדוע ,וזמ הרתיו — ,״ןוהה־לעב לש ךרעה־ףדוע עבונ ןכיהמ״

 ,םימתבו תמאב ,ךכב הדומ רבכ סכראמ ;תימס .א ,אופיא עדי רבכ תאז — ,עקרקה

 ץיקה םשגב םיהמככ םילועו־םיצצה ויצירעמ להקו םוטרבדור וליאו ,1861 תנשב

 .ןיטולחל תאז וחכש המוד ,יתכלממה םזילאיצוסה לש םימחה
 ת1מכ ,ךרעה ףדוע תא תימס דירפה אל" ,סכראמ ךישממ ,"ןכ־יפ־לע־ףא"

 הטנארבו חוורב שבול אוהש ,תודחוימה תורוצה ןמ ,תימצע הירוגטקכ ,אוהש
 תומיגפו םיגשמ יוביר ,ו־תאקיר לצא ןכמ רתוי ףאו ,ןאכ ךכ םושמ .תיעקרקה

 הניא ולש "הטנארה" .סוטרבדור יבגל ונושלכו ובתככ הפי הז טפשמ — .״ןוידב
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 ול אוה רצוי תיעקרקה הטנארה לע ,חוורה + תיעקרק,ד־הטנארה םוכס אלא
 — .וימדוק לצא ואצומ אוהש תומכ אוה לבקמ הוורה תא ,ןיטולחל תיעטומ הירואית

 םיכרע,ד־םוכס לש תיללכה הרוצה ,הז תמועל ,אוה סכראמ לש ךרעה־ףדוע

 פיקוח יפל ,תדרפתמה הרוצ - ,ךרעדדווש אלל ,רוצייה־יעצמא ילעב םהל וסכנש

 ,תונתשמה ,תודחוימה תורוצל ,הנושארל םתוא הליג סכראמש ,םנימב־םידחוימ

 ,הנושארל רווחתי וב /ג ךרכב םירבסומ הלא םיקוח .תיעקרק הטנארו חוור לש

 תנבה ידיל וללכב ךרעה־ףדוע תנבהמ עיגהל ידכ ,תושורד םייניב־תוילוח המכ

 ךרעה־ףדוע תקולח יקוח תנבה ידיל ,רמולכ ,תיעקרקה־הטנארבו חוורב ולוגלג

 .ןוהה־ילעב דמעמ ברקב
 ~ףדוע רבדב ותפקשה תא ססבמ אוה .תימס .אמ בר קחרמ גילפמ רבכ 1דראקיר

 אלא ,תימס .א לצא הבאב איה תמייק רבכ םנמאש ,השדה ךרע־תרות לע ךרעה

 תדוקנ התשענש ךרע־תרות — ,ףרה־ילב טעמכ תחכתשמ איה םירבדה־תאצרה בגאש

 הדובעהדוומכ יפל הרוחסה־ךרע תעיבקמ .ךכ־רחאלש הלכלכה־עדמ לכל אצומה

 םלגה־ירמחל הפסוהש םיכרעה־תומכ תקולח תא אוה רזוג ,תורוחסב המשגוהש

 ,רמולכ) חוורלו הדובע־רכשל הלוציפ תא ,ןוהה־ילעבו םילעופה ןיב הדובעה ידי־לע

 סחיה הנתשיו ,וניעב דמוע תורוחסה לש ךרעה יכ ,חיכומ אוה .(ךרע־ףדועל :ןאכ

 המכל טרפ ,וב הדומ אוהש קוח — ,הנתשי רשאכ הלאה םיקלחה ינש ןיב

 ־רכש ןיבש ןילמוגה־סחי יבגל דוסי־יקוח המכ עבוק וליפא אוה .ללכהמ םיאצוי

 ,סכיאמ) ידמ יללכ חסונב םג םאו ,(חוור תרוצב ספתנה) ךרעה־ףדועו הדובעה

 ,חוורה־לע־ףדוע איה תיעקרקה הטנארה יכ ,חיכומו (1 ,ץע קרפ ,1 ,״לאטיפאקה״

 סוטרבדור קיחרה אל הלאה תודוקנה ןמ הדוקנ םושב - .תומיוסמ תוביסמב יוצמה

 הברח ןללגבש ,תידראקירה הירואיתה לש תוימינפה תוריתסה .האלהו ודראקירמ
 (130 ׳מע/״וכו תרכהל״) והואיבה ןה ךא ,ןיטולחל ול תועודי־יתלב וראשנ ,ותלוכסא

 .םיילכלכ תונורתפ ידיל אלו ,תויטסיפוטוא תועיבת ידיל

 הניתממ אהתש ךרוצ היה אל ודראקיר לש ךרעה־ףדועו ךרעה תרות םלוא

 לש 617 ׳מעב .יטסילאיצוס חרואב לצונתש ידכ ,סוטרבדור לש ״דכו תרכהל״ רוביחל

 <<ד1ב£ !נ0580830ז8 ס!8״נךנ1״5-ק1-0£11106 :אבומ התא אצומ * ״לאטיפאק״ל ןושאר ךרכה
 760 8001-00 *״6 םשב רוכ,ח ךותמ ,(ךוה וא תרצות-ףדוע ילעב״) 0ז 03ןנ;431״

 !!סמססץ 0£ *60 ^3*101121 ם1££10״1*105. 4.10**0!• *0 1,01-6 ך06ם 11115301; 1,0060״ 1821.**

 ,(־״*?!״8151-061100 ס!• 03קנ*21) ךוה וא תרצות־ףדוע״ :יוטיבה אבומ וב רשא היה רוביחה

 .483 ׳םע ,םילעופ,ד־תיירפס לש תירבעה הרודהמב *
 ."לסאר ןוד דרולה לא בתכמ .ןתנקתו תוימואלה תולקלקה רוקמ" "
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 ,םידומע 40 לש סרטנוק ונה — ,וילא בל־תמושת בסיש היה חרכהה־ןמ ודבלב אוה

 :רמאנ ובו ,היישנה ןמ סכראמ ידי־לע הלעוהש

 לוכי אוה ןיא" ,(ןוהה־לעב לש תוארה־תדוקנמ) "עיגי רשא ןוהה־לעבל עיגי"

 לעופל אוה חרכה ירהש ,לעופה לש (3״מק11!8 13601״:) ותדובע ףדוע תא אלא סכנל

 םכונמה הדובעה־ףדוע לש ורועיש המו ,לעופה יח דציכ ךא .(23 דנע) ״תויחל

 סחיה יפל תחופ ןוהה לש ךרעה םא" .דאמ אוה יסחי הז ןיינע — ,ןוהה־לעב ידי־לע

 הדובע־תעש לכ לש תרצותה תא לעופה ידימ ןוהה־לעב טוחסי ,ותומכ הלדג ובש

 רמול ףוס־ףוס לוכי ןוהה־לעב ...תויחל לעופה לוכי וילעש םומינימה ןמ הלעמל

 ךכ ידילו ;המדא־יהופתו קלס לע תויחל םדא לוכי יכ ,םחל לכאת אל :לעופל

 ,המדא־יחופת לע יח אהיש ,ךכ ידיל לעופה תא איבהל רשפא םא" .(24 ׳מע) .״ונעגה

 ,םא ,רמולכ ;ותדובעמ רתוי קיפהל רשפאש ,קפס אלל אוה ןוכנ ירה ,םחל לע אלו

 תא ומצעל תוצקהל ,ותחפשמ םויקו ומויק םשל ,ץלאנ ,םחל לע תויחל ידכ

 ומצעל הצקי אל המדא־יחופתב ןוזינ אהי םאש ירה /ג םויו ׳ב םוי תדובע

 ׳ג םוי לכו ׳ב םוי לש הינשה ותיצחמ וליאו ;,ב םוי לש ותיצחמ אלא

 .(26 ׳מע) ״ן ו ה ה ־ל ע ב ןעמל םאו הנידמה תלעותל םא ,וררחושי ולוכ

 ,ןוהה־ילעבל תמלושמה ,*תיבירה יכ ,(1113 381מ1116<1) ךכ לע קלוח שיא ןיא״

 "םירחא תדובע ךותמ תמלושמ ,םיקסע־יחוור וא ,ןוממ־תיביר ,הטנאר תרוצב םא

 רמאנ "הטנאר" םוקמבש אלא ,סוטרבדור לש "הטנאר״ה שממ ןאכ ירה .(23 ׳מע)

 ."תיביר"

 ,הז סרטנוק" : (852 ׳מע ,״רכו תרוקבל״ דיה־בתכ) םכראמ ריעמ ךכ לע

 ליחתה קוליק־קאמ ׳ינוהמת ועצר, ותואש ןמזב רוא הארש — טעמכ עודי־יתלבה

 םירשימב ןייצמ אוה .האלהו ודראקירמ תידוסי תומדקתה וב שי — םש ול השוע

 :תרצות־ףדוע םג הברה םימעפ) ודראקיר והנכמש יפכ /חוור״ד וא ,ךרעה־ףדוע תא

 הדובע־ףדועכ ,סרטנוקה לעב והנכמש יפכ,(10161-681)**תיביר וא,(8״חנ1118

 ־תומכמ הלעמל לעופה השועש ,םניחב לעופה השועש הדובעה איה ,(8.״ןנ11131360״!•)

 .ורכשל ךרע־הוושכ רצוימה ,רמולכ ,ותדובעדווכ לש ךרעה ףלחומ הבש הדובעה

 היה בושח ךכ שממ ,הדובע לע ךרעה תא דימעהל היה בושחש םשכ שממ

 תרצות־ףדועכ עיפומ רשא ־(801-]נ1ן13 !:31116) ךרעה״ףדוע תא דימעהל

 ,תמאה דצ לע ,הז רבד . (8111-^11131360111■) ה ד ו ב ע ־ ף ד ו ע לע,(8״1-ק1118 ק1-ס8!10£>

 ירקיע םרוג שמשמ אוהו ,ת ימס .א לצא רמאנ רבכ

 ןוכמה לש תכרעמה הריעמ ךכ לעו .662361160 111161-683611 :ןאכ בותכ טסקטב *
 ."תיביר — 10161:631 :ילגנאה חנומה ןמ״ :רומאל .ל.א.מ ש״ע

 .תיביר :תילגנאב !0161־631 הלמל שיש תועמשמה יפל **
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 םוקמ םושב םלצא עבקנ אלו חסונ אל רבדה ךא .ודר א ק י ר לש ותרבסהב

 ספתנ םירבדה ראשב" :רמאנ ,דיה״בתכ לש 859 ׳מע ,ןלהלו ״.תטלחומ הרוצב

 איבמ ודראקיר לצאש םשכ .וינפל ןאצמש תומכ ,תוילכלכה תוירוגטקל רבחמה

 אוהשכ ,ולצא םג שממ ךכ ,תומיענ־יתלב תוריתס ידיל חוורהו ךרעה־ףדוע בוברע

 לכרכדוקש ,ךכב ודראקיר לע אוה הלוע םנמא .ןוה־תיביר םשב ךרע־ףדוע הנכמ

 םשב ךרעה־ףדוע תא הנכמ אוה םאו ,הדובע־ףדוע לע ךרע־ףדוע לכ אוה דימעמ

 אוה האור [ןוה־תיביר] 10161-681 0163ק1431־ב יכ ,ןמזב וב שיגדמ והירה ,ןוהרויביר

 ,הטנאר :תודחוימה היתורוצמ לידבהל ,הדובעה־ףדוע לש תיללכה הרוצה תא

 תודחוימה תורוצה תחא לש המש תא טקונו רזוח אוה םלוא .םיקסעדזוורו ןוממ־תיביר

 ספתייו רוזחיש ךכב ידו .תיללכה הרוצה לש המשכ ,[תיביר] 10161-681 ,וללה

 ".(דיה־בתכב 81308) תילכלכה םיגליעה־ןושלל

 ספתנ אוה ףא .ונלש םוטרבדור תא אילפהל תמלוה וז הנורחא הקסיפ

 םשב ךרעה־ףדוע תא הנכמ אוה ףא .וינפל ןאצמש תומכ תוילכלכה תוירוגטקל

 .הטנאר :ידמל םיוסמ־יתלבכ ותוא דימעמ ,ןכ־לע־רתיו ,ולש הנשמה־תורוצמ תחא

 ,תילכלכה םיגליעה־ןושלל ספתנו רזוח אוהש ,איה הלא תוסג תואיגש יתש לש האצותהו

 התפנ תאז תחתו ,תיתרקיב הניחבמ האלהו ודראקירמ ותומדקתהב ךישממ וניא

 ,היפוטואל דוסי ,הציבה־תפילק תא וז העיקבה םרטב ,ולש רסובה־תירואית תא תושעל

 רבכו ,1821 תנשב רואל אצי סרטנוקה .אובל אוה רחאמ ,ןיינע לכבכ ,הב ףאש

 .1842 תנשמ סוטרבדור לש ״הטנאר״ה תא ןיטולחל אוה םידקמ

 ,המילש תורפס לש ינוציקה ימדקה־בצומה אלא וניא ונינפלש סרטנוקה

 תבוטל ,ודראקיר לש ךרעה־ףדועו ךרעה־תרות תא םירשעה תונשב התנפיהש

 .הלש הניז־ילכב ,תונגרובב המחלנו ,יטסילאטיפאקה רוצייה דגנ ,ןויראטילורפה

 לע ךמתסמ ,יסומלופ־ילכלכ יוליגב הלגתמ אוהש לככ ,ינאואה םזינומוקה לכ

 וסומלופב ,1847־ב דוע ןייצמ סכראמש ,םירפוס לש המילש הרוש — ודצבו .ודראקיר

 ,ןוספמות ,סדנומדא :םהמ םידחא קר * (49 ׳מע ,״היפוסוליפה תולד״) ,ןודורפ דגנ

 םירוביח לש הז עפש ךותמ ."ילוכו ישודג םידומע העברא דועו" ,רכו ,רכו ,ןיקס׳גדוה

 ",4ם 10<!111171010 !116 ?0ז161ק165 01 !1161)18- :דחא רוביח קר די־רחאלכ ינא רחוב

 יץספמות םאיליוול 11-16111100 0£ \¥63146י 01031 000<111041\ז6 !ס 1301030 113ק1>10688".**
 הנושארב רוא האר ,1822 תנשב בתכנש ,הז רוביח .1850 ןודנול ,השדח הרודהמ

 ן_ . י ■ ■־׳ ■ ' ■%■:- <!׳ :

 ־יתלבה תודמעמה ידי־לע סכונמה ,רשועה םוקמ לכב ןיוצמ ןאכ םג .1824 תנשב

 תדמתמה התפיאש" .ידמל הצרמנ ןושלבו ,לעופה לש תרצותה ןמ יוכינכ ,םירציימ

 .52 ׳טע ,תירבעה הרודהמב *
 ."םדא־ינב לש םרשואל עגונב הניב ףלאל היושעה ,רשועה תקולח תונורקע לע הריקח" ׳׳״
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 ידי־לע ,לודיש וא היימר ידי־לע ,עינהל ,דתיה ,הרבח םשב םינכמ ונאש ,וז לש

 רתויב ןטקה קלחה תרומת הדובעה תא עצביש ינרציה לעופה תא ,היפה וא םויא

 ותדובע תרצות לכ תא לעופה לבקי אל המ ינפמ" .(28 ׳מע) .״ולש ותדובע תרצותמ

 הנוכמהו ,ינרציה לעופה ידימ םישבוכ ןוהה־־ילעבש ,הז יוציפ" .(32 ׳מע) ׳ד הלוכ

 ןוויכ ...םירחא םימצעב וא עקרקב שומישה לע עבתנ ,חוור וא תיעקרק הטנאר

 ,שוכרה־רסוחמ ינרציה לעופה לוכי םתועצמאב וא םהבש ,םייסיפה םירמתה לכש

 ,םירחאל םיכייש ,ולש הזה רוצייה־רשוכ תא ליעפהל ,רצייל ורשכ תלוז רבד ול ןיאש

 םדקומ־יאנת איה םתמכסהו ,ולש םיסרטניאל םידגונמ םהלש םיסרטניאהש ןויכ

 םדסחב יולת היהיש חרכהה־ןמ וניא םולכו ,יולת רבדת ןיא םולכ — ,ותוליעפל

 וללה וליאוי ולש ותדובע תוריפמ קלח הזיא — הלא ןוה־ילעב לש

 םהש תרצותה רועיש תמועל ...(125 ׳מע) וז הדובעל יוציפכ ול תוצקהל

 ׳טע) "ולא ןה תוליעמ ...הבינג וא ,םיחוור ,םיסמ הנוכיו ,םמצעל םיקיזחמ

 .רכו (126

 ־יטנאה תורפסה םא .השוב ץמש ילב אל ולא תורוש בתוכ ינאש ,הדוא

 רקיע־לכ העודי הניא םישולשהו םירשעה תונש לש תילגנאה תיטסילאטיפאק

 ,"היפוסוליפה תולד״ב םירשימב הילע הרוה רבכ םכראמש יפ־לע־ףא ,הינמרגב

 םהמ טטיצ ףא — רכו ןיקס׳גדוה ,ן׳וטסנוואר ,1821 תנשמ סרטנוקה — םתצקו

 לבקתמ ונדוע הז רבד — ״לאטיפאקה״ לש ןושארה ךרכב הברה םימעפ סכראמ

 ךותמ זחאנה ,הז (יראגלוו רפוס) י׳ז11§2״-15 קר אל םא ךא .תעדה לע

 םג אלא ,"םולכ הנש אלו ארק אל תמאב״ו ,םוטרבד1ר לש ודגב יפנכב שואי

 ודומלת תא חכש ,"תונדמל בורב ראפתמה" ,הלעמהו ראותה שיא רוסיפורפה

 תאמ בנג.יכ ,סכראמ תא םימתבו תמאב םישאמ אוהש ,ךכ ידכ דע הלכלכב

 ךל ירה — ,םארקל התא לוכי ודראקירו תימס .א לצא דועש ,םירבד סוטרבדור

 .םויה תימשרה הלכלכה םיאלפ הדרי המכ ,ןמיס

 ךרעה־ףדוע תרות הדרי דציכ ל ךרעה־ףדוע ןיינעב סכראמ שדיחש והמ םלוא

 לש תוירואיתה וליאו ,תוברתה־תוצרא לכב אקוודו ,ריהב םויב םערכ םכראמ לש

 ל העפשה אלל וזוגנ ,סוטרבדור תוברל ,םיטסילאיצוסה וימדוק לכ

 .תחא המגודב ךכ לע ונדימעהל תויושע הימיכה תודלות

 היפלש ,תיטסיגולפה הירואיתה ,עודיכ ,הטלש תמדוקה האמה ףוס תעל דוע

 קלד־רמוח ,יטתופיה ,רחא ףוג דרפנ ףרשנה ףוגה ןמש ,אוה הפירש לש הרקיע

 תועפותה בור תא ריבסהל ידכ הב היה וז הירואית .ןוטסיגולפ םשב הנוכש ,טלחומ

 ןיקתה הנהו .קחודב םימיוסמ םירקמב םג םאו ,םהה םימיב תועודי ויהש תוימיכה

 דע ,ןוטסיגולפמ יקנ הכ וא חצ הכ ואצמ אוה״ש ,ריווא־גוס 1774 תנשב ילטסירפ
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 .ןוטסיגולפ־לוטנ־ריווא :והניכ אוה ."תהשנ ומכ ליגרה ריוואה הארנ ותמועלש

 ותואיצמ תא חיכוהו ופוג ריווא־גוס ותוא הידבשב אלאש ןיקתה רצק ןמז רחאל

 ןכ־לעו ,ליגרה ריוואב וא וב ףוג ףרשיהב ,םלענ אוה יכ ,הליג ןכ .הריפסומתאב

 הווהתמה תבוכרתה יכ ,הנקסמה תא קיסה ולא תואצותמ .שא־לש־ריווא םשב והניכ

 תעשב ,רמולכ) ריוואה לש דוסיה־יקלחמ דחא םע ןוטסיגולפ לש תודחאתהה תעשב

 1."תיכוכזה ךרד ףדנתמה ,םוח וא שא אלא הניא" (הפירשה

 ופיסוה םה .םדיבש והמ ועדי אל ךא ,ןצמחה תא ולעה אלאש ףאו ילטסירפ

 דיתעש ,דוסיה ."םהינפל ןואצמש יפכ" ,תויטסיגולפה "תוירוגטקל םיסופת" תויהל

 םדיב אצמנ ,הימיכב הכפהמ ללוחלו תיטסיגולפה הפקשהה לכ תא רערעל היה

 התעמו ,ותילגת לע סיראפב איזאובאלל ילטסירפ עידוה דימ ךא .תורקעב יוקל

 הליגש אוהו ,תיטסיגולפה הימיכה לכב ,תאזה השדחה הדבועה רואל ,איזאובאל רקח

 אל הפירשה תעשב יכ ,שדח ימיכ דוסי אוה שדחה ריוואה־גוס יכ ,הנושארל

 הז שדח דוסי אלא ,ףרשנה ףוגה ןמ קלתסמה אוה ירותסמה ןוטסיגולפה
 התרוצבש ,הלוכ הימיכה תא הילגר• לע הנושארל דימעה ךכו ,ףוגה םע דחאתמ

 רמאש יפכ — ןצמחה תא הלעה אל םג םאו .השאר לע הדמע תיטסיגולפה

 ,ראשנ אוה ירה ,םהב תולת אללו םירחאה םע תחא הנועבו תעב — ךכ־רחא

 קר םהש ,םינושארה םיינשה ןמ לידבהל ,ןצמחה לש יתימאה הלגמה ,תאז־לכב

 .םדיב ולעהש אוה המ ,ורעיש אל ףאו םדיב והולעה

 .ךרעה־ףדוע תרותב וימדוק יבגל סכראמ ןכ ,אלאשו ילטסירפ יבגל איזאובאלכ

 העבקנ — ךרע־ףדוע םשב וישכע םינכמ ונאש ,רצומה לש ךרעה־קלח תואיצמ

 ,בכרומ אוה הממ ,רתוי םאו תוחפ םא ,רוריבב רמאנ ןכו ;סכראמ ינפל בר ןמז

 .ךרע־הווש לכ התרומת םליש אל סכונה רשא ,הדובעה לש תרצותה ןמ ,רמולכ

 ,רתויה לכל ,ורקח — םייסאלקה םיינגרובה םינלכלכה— וללה .לסחו ,ועיגה ןאכ דע

 'יעצמא לעב ןיבו לעופה ןיב הדובעה־תרצות תקלחתמ ויפלש ,םירועישה־םחי תא

 ורתו ,הב לווע רשא הקולח יהוז ,יכ ,ואצמ — םיטסילאיצוסה — וללהו .רוצייה

 םיסופת וראשנ הלאו הלא .לוועה תא לטבל ידכ ,םייטסיפוטוא םיעצמא רחא

 •םהינפל ןואצמש יפכ ,תוילכלכה תוירוגטקל

 ואר וללהש םוקמב .וימדוק לכל דוגינה תילכתבו *בראמ עיפוה הנהו

 ־ליטנ ריווא אל ןאכ ןיאש ,האר אוה .היעב אלא אוה האר אל ,ןורתפ

 תעיבקב אל ןאכ םירומא םירבדה ןיאש — ןצמח אלא ,שא־לש־ריווא אלו ן1טסיג1לפ

 רסומהו יחצנה קדצה ןיבו וז הדבוע ןיבש תושגנתהב אלו םתס תילכלכ הדבוע

 חתפמ תשמשמ איהו ,הלכלכה־תרות לכ תא ךופהל הדעונש ,הדבועב אלא ,יתימאה

 .מ.05006-801101-16111מב61•, ^113£1161:1101163 1,6111:1311011 (161־ 011611116. 1877 *
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 הדבועה רואל .יוארכ וב שמתשהל עדויש ימל — יטסילאטיפאקה רוצייה לכ תבבהל

 תא ,ןצמחה רואל ,איזאובאל רקחש םשכ ,תויוצמה תוירוגטקה לכ תא רקח תאזה

 ,ךרעה־ףדוע והמ עדייש ידכ .תיטסיגולפה הימיכה לש תויוצמה תוירוגטקה לכ

 ־תרות תא תרוקיב־תביחב ןוחבל ךרוצ היה לכ־םדוקו .ךרעה והמ תעדל וילע היה

 רוציל התלוגס דצמ הדובעה תא ,אופיא ,רקח סכראמ .הפוג ודראקיר לש ךרעה

 תרצוי וז ךיאו עודמו ,ךרע תרצויה הדובע יהוזיא ,הנושארה םעפב ,עבקו ךרע

 סוטרבדורש ,הדוקנ — השבגתנש הז גוסמ הדובע אלא וניא וללכב ךרעה יכו ,ותוא

 ,חיכוהו ,ןוממל הרוחס ןיבש סחיה תא סכראמ רקה ךכ־רחא .וימי ףוס דע הניבה אל

 הב המולגה ךרעהדונוכת חוכב — הרוחסהש ,אוה חרכההךמ המ ינפמו דציכ

 ,ולש ןוממה־תיירואית ;ןוממל הרוחס ןיבש דוגינה תא ורציי תורוחס לש ןיפילחהו

 ךותמ לכה לע התע תלבוקמהו הנושארה הצממה הירואיתה איה ,ךכ לע תססובמה

 הריכמהו הינקה לע דסוימ אוה יכ ,חיכוהו ,ןוהב ןוממה לוגלג תא רקח אוה .הקיתש

 ,ךדע תרצויה הנוכתה םצע תא ,הדובעה־חוכ תא ןאכ דימעהשמ .הדובעה־חוכ לש

 ׳תלוכסא הברה וללגבש םיישקה דחא תא די־יחמב רתופ אצמנ ,הדובעה םוקמב

 ידיל הדובעו ןוה לש םיידדהה ןיפילחה תא איבהל תורשפאה־רדעיה :ודראקיד

 תא עבקשמ קר .הדובעה יפל ךרעה־תעיבק לע ודראקיר לש קוחה םע המאתה

 ךילהת תא ראתל לוכיש ,ךכ ידיל עיגה ,הנתשמ־ןוהלו עובק־ןוהל ןוהה תדרפה

 — ךכב ריבסהלו. ,ויטרפ־יטרפל דע ,תיתימאה ותולשלתשהב ךרעה־ףדוע תריצי

 אלש ,לדבה ,ופוג ןוהה ךותב לדבה עבקש ירה .וימדוקמ שיא חילצה אלש המ

 אוה רשאו ,וב תושעל המ רקיע־לכ ועדי אל םיינגרובה םינלכלכה אלו סוטרבדור

 תודעש ןיינע — רתויב תוכבוסמה תוילכלכה תויעבה ןורתפל חתפמה תא קפסמה

 אוה .*ווו ךרכ ,ןלהל ררבתיש יפכ ,ונממ רתוי ףאו ,* 11 ךרכ שמשמ ול תכתוח

 טלחומ ךרע־ףדוע :ויתורוצ יתש תא הליג ,ופוג ךרעה־ףדוע תא רוקחל ףיסוה

 תירוטסיהה תוחתפתהב ןהיתש ואלימ ,עירכמ ךא ,הנוש דיקפת המ ,חיכוהו ,יסחיו

 תילאנויצארה הירואיתה תא חתיפ ךרעה*ףדוע דוסי לע .יטסילאטיפאקה רוצייה לש

 םייללכה םיווקה תא הנושארה םעפב ןתנו ,ונידיבש הדובעה־־רכש לש הנושארה

 .תירוטסיהה ותמגמ לש רואיתו יטסילאטיפאקה רבצהה תודלותל

 תוינפה־לעב ןלכלכה — ןאכ אוה אצומ ,וללה םירבדה תא וארק רחא י סוטדבדורו

 רוציק רתיב ,רמא רבכ ופוג אוהש ,אצומ ,"הרבחה ךותל השילפ" — י ודועמ

 תא םלוה םנמא הז לכש ,ףוסבל אצומ ןכו ,ךרעה־ףדוע עבונ ןכיהמ ,תוריהבו

 ־גשומ" תא אל ךא ,תירוטסיהה ותיווהכ ןוהה תא רמולכ ,"םויה לש ןוהה־תרוצ"

 ילטסירפכ שממ .םוטרבדור ןודאה לש תיטסיפוטואה ןוהה־תסיפת תא רמולכ ,"ןוהה

 ."לאטיפאקה" לש

 175 סוטרבדור לע

 .ןצמחה לע רבד עומשמ וינזא םטאו ןוטסיגולפל םינומא רמש וימי ףוס דעש ,ןקזה

 ,סוטרבדור וליאו ,ןצמחה תא ודיב הלעהש ןושארה תמאב היה ילטסירפש אלא

 ,ןוחט חמק אלא הליגו רזח אל ,ולש "הטנאר״ב ,רתוי ןוכנ ,ולש ךרעה־ףדועב

 הליגש ןושארה היה אוה יכ זירכהל ןאימ ,איזאובאל לש וכרדל דוגינב ,סכראמו

 .ךרעה־ףדוע תואיצמ לש הדבועה תא

 לע .םהל הפוג המר התוא ,הלכלכה םוחתב ,םוטרבדור לש ויגשיה ראש לכ

 תולד״ב ,ןווכתמב אלש ,תרוקב סכראמ חתמ רבכ היפוטואל ךרעה־ףדוע תא ודוביע

 לש ינמרגה םוגרתל אובמב יתרמא ,ךכ לע רמולו ףיסוהל שיש המו ;״היפוסוליפה

 *דמעמ לש הכירצה־ערגב םדוסי םיירחסמה םירבשמהש ,ותרבסה .* רוביח ותוא

 ,ידנומסיסל "תינידמה הלכלכה לש םישדח םירקיע״ב תאצמנ רבכ ,םילעופה

 וליאו ,ימלועה קושה תא דימת וינפל האר ידנומסיסש אלא .ג וע קרפ ;\\ו ךרכ

 הדובעה־רכש םא ,וילופלפ .היסורפ לש המוחתמ גרוח ונניא סוטרבדור לש וקפא

 ידי־לע ןיטולחל םיכרפומו הקיטסאלוכסל םיכייש ,הסנכהה ןמ וא ןוהה ןמ 1אצ1מ

 הראשנ ולש הטנארה־תירואית ."לאטיפאקה" לש הז ינש ךרכ לש תישילשה השרפה

 תרוקבה־רוביח רוא האריש דע התמדרתב היורש תויהל הילע רזגנו ,דבלב ולש וניינק

 ץחלמ ןשיה יסורפה עקרקה־ןיינק רורחשל ויתועצה ,ףוסבל .**הילע סכראמ לש

 ,הדיחיה תישעמה הלאשה תא ןה תופקוע ןכש ,ןיטולחל תויטסיפוטוא ןה ףא ,ןוהה

 סינכהל ןשיה יסורפה ירפכה רקנויה לוכי דציכ :הלאשה — רקיעה ןאכ איהש

 אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,קראמ 30.000 ,חיננ ,איצוהלו קראמ 20.000 ,חיננ ,הנש־הנש

 ?תובוחב עוקשל

 רצבנש המ .ךרעה־ףדוע בקע ,1830 תנשל ךומס הטטומתה ודראקיר תלוכסא

 ,תודוקנה יתש .תיראגלווה הלכלכה ,התשרוימ ונורתפ ענמנ ןכש־לכ אל ,רותפל הנממ

 :ויה ,הלשכנ ןהבש

 דגנכ ןיפילחב ,היחה הדובעה םלוא .ךרעה תדימ איה הדובעה .תישאר

 ,הדובעה־רכש .תפלחומ איה הבש ,***תמצועמה הדובעה ךרעמ טעומ הכרע ,ןוה

 לש ךרעה ןמ דימת טעומ ,היח הדובע לש תמיוסמ תומכ לש ךרעה אוה

 ,ןכאו .תמלוגמ וז הבש וא ,היח הדובע לש תומכ התוא ידי־לע תרצוימה ,תרצותה

 בישה ךכבו ,יוארכ התוא חסינ סכראמ .ןורתפל תנתינ הניא ,וז הסריגב ,הלאשה

 .9 ׳טע ,ןאכ האר •
 ץווכתמ ימינפה קושה ,םילעב לש טעומ ןיינמ ידיב רשועה זוכיר ,אופיא םצמטצמ ךכ" 1
 םהב ,רכנ־יקוושב התצופת־ימוחת תא שקבל רתויו רתוי תצלאנ הישעתהו ,רתויו רתוי
 .(ךכ־רחאל דימ ראותמה ,1817 רבשמ ,רמולכ) ״רתוי תולודג תוכפהמ הילע תומייאמ

 .336 'מע /א קלח ,1819 תרודהמ ,״םישדח םירקיע״
 .תיעקרקה הטנארה תויעבב יששה וקלחב ץזה ,"לאטיפאקה" לש ישילשה ךרכל הנווכה **

 .םימצעב המלגתהש הדובע ,\ז€ז§6§6ז1513611811(:ל11£ :רוקמב ״״י



 ס לגנא .פ 176

 רשפא־יא ךרע־תרצוי תוליעפ תרותב .ךרע הל שיש איה הדובעה אל .הילע ותבושת

 הרוטארפמט םוחל ןיאו דחוימ לקשמ דבוכל ןיאש םשכ שממ ,דחוימ ךרע הל אהיש

 תרותב תרכמנו תינקנה איה הדובעה אל .תדחוימ םרזדומצע למשחל ןיאו תדחוימ

 הדובעה יפל וכרע דדמנ ,הרוחסל ךפהנ אוהשמ .הדובעה־חוכ אלא ,הרוחס

 תיחרכהה תיתרבחה הדובעה דגנכ לוקש אוהו ,יתרבח רצומ תרותב ,וב המולגה

 הז ךרע דוסי לע ,הדובעה־חוכ לש רכממהו־חקימה .רזוחהדרוצייו ורוציי םשל

 .ילכלכה ךרעה־קוח תא רקיע־לכ אופיא רתוס וניא ,ולש
 הדובעב םישמתשמה ,תונוה ינש םירציימ ודראקיר לש ךרעה־קוח יפל .תינשה

 םינמזב ,ןה תווש תוביסמה ראש לכש יאנתב ,הווש הרכש הבוגו הווש התומכש ,היח

 םה םא לבא .הווש הבוגב חוור וא ךרע־ףדוע ףאו ,ךרע־יווש םירצומ — םיווש

 ־ףדוע םירציימ ויהיש רשפא־יא *דיה הדובע לש תווש־יתלב תויומכב םישמתשמ

 .ןידה אוה ךפיהה הנהו .הווש הבוגב — חוור :םינאידראקירה ןושלכ ,וא — ךרע

 םישמתשמ םהש ,היחה הדובעה היהתו ,םיווש תונוה םירציימ רבד לש ותימאל

 תריתס אופיא ירה .םיעצוממ םיווש םיחוור םיווש םינמזב ,תטעומ וא הבורמ ,הב

 .הרתפל הנממ רצבנ ותלוכסא ףאו התוא הליג רבכ ופוג ודראקירש ,ךרעה״קוזז

 והירה ,הרתפל תחת ךא !וז הריתס לע דומעי אלש ול היה רשפא־יא סוטרבדור ףא

 הריתס .(131 ׳מע ,״דכו תרכהל״) .ולש היפוטואה לש אצומה־תודוקנמ תחאל הכפוה

 תינכת יפל ,אבומ ןורתפה ז "דכו תרקבל" דיה־בתכב םכראמ רתפ רבכ וז

 םישקבמה ,םינלכלכה .םישדח ורבעי דוע ומוסריפל דע .ווו ךרכב ,"לאטיפאקה"

 תנתינ ,וילע ףידעה ומדוק תאו סכראמ לש םלענה ורוקמ תא סוטרבדורב תולגל

 .לועפל סוטרבדור לש הלכלכהדורות חוכב המ ,תוארהל תונמדזהה ןאכ אופיא םהל

 אל ,הווש עצוממ םיחוור־רעש הווהתי יכ רבדה יחרכה ףאו רשפא דציכ ,וחיכוי םא

 בושל לכונ זא וא ,הזה קוחה דוסי לע ,ךפיהל אלא ,ךרעה־קוחב עוגפל אלב קר

 ,ונינפלש 11 ךרכב םיריהזמה םירקחמה .זרדזהל אנ וליאוי םייתניב .םירבד תחקלו

 אלא םניא ,ןאכ דע ודקפנ אל טעמכש םימוחתב תילכתב תושדחה םהיתונקסמו

 סכראמ תרבסה לש םויסהדוונקסמ תא חתפמה ,ווו ךרכ לש ונכתל תומדקא

 אל בוש ,ווו ךרכ עיפוישמ .יטסילאטיפאק דוסי לע תיתרבחה היצקודורפרה־ךילהתל

 -•סוטרבדור ןוגכ ןלכלכב טעמ אלא רבודי

 תומשה־תמישר
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 תא םינייצמ תורעהה יפוסב םירפסמה
 .הרעהב ןודינה םשה רכזנ םהב םידומעה

 רדראקיר לעו ןארא לע ךמתסהב .ילגנא גולויצוס — (1889—1303) אור סאמוט ,סדנומדא
 ךשמ ,םירגובמה לכ ודבעי םא יד ,יטרפה ץנקה וב לטוביש רטשמב יכ הנקסמ ידיל .א אב
 תודמעמה לש םחוכב ןיא יכ היה רובס .א .תנגוה םייחדומר ללכל חיטבהל ידכ ,םויב םייתעש
 ,הגרדהב קר ,ותעדל ,עצבהל היושע וז המישמ ;תילאיצוסה המרופירה תא םישגהל םידבועה

 .171 ,52 ,10 — .הנידמה ידי-לע ,הלעמלמו

 הריקח ךורעל תונוטלשה ידי-לע 1839דב ןמזוה .ילגנא ןלכלכ — םאיליוו ,ןוסניקטא
 תונורקע" :סכראמ י״ע רכזומה ורפס תא םסריפ וז הריקח תובקעב .דיה״יגרוא לש םבצמב
 ?!•11101ק1€3 0£ ?01111031 £001101117; 01־ ׳1116 אוה ,רוקמב רפסה םש) ״תינידמה הלכלכה

 1י3\^ 0£ 1:116 £01*11131:1011 0£ 1^31101131 \¥631111, <16^610ן)6^ !>7 11163118 0£ 1116 0111*18 -

 תינידמה הלכלכה תובא לע תרוקב רבחמה חתומ הז רפסב 113.11 £3^ 0£ 00^61111116111
 גיהנהל עבתו רחסמה־שפוחל דגנתה .ירצונה רסומה תונורקעמ תומלעתהב םתוא םישאמו׳

 .51 — .תואלקחה תבוטל ןגמ־יסכמ

 שגפנ ״,הפוריאב תועסמב הברהש יסור טסיצילבופ — (1887—1812) .וו .פ ,בוקנאנא
 לש יח רואית .א הלעמ "תועבוק םינש רשע" :ויתונורכז-רפסב .לאסורבב םכראמ םע
 םסרפתנ) רבחמה תוחכונב גגילטייוו .וו ןיבו סכראמ ןיב ךרענש חוכיוו תעשב ריעצה ס׳כראמ
 .132 — .(308 ׳מע ? 1950 ,דחואמה־ץוביקה תאצוה ,״יטסינומוקה טספינאמ״ל םיאולימכ תירבעב

 תישעמ תואלקחב םינש ךשמב קסע ?יטוקס ןלכלכ — (1808—1739) סמא׳ז ,ןוסרדנא
 ,תואלקחה תויעבב םינד ויסרטנוקו וירפס תיברמ .עקרקה דוביע יכרדב םיבושח םינוקית איבהו

 הנותמ הניחב" ןכו (1779)"הפוריאב תואלקחה תוחתפתה בוכיעל ומרגש תוביסב רקחמ״ :ןוגכ

 .30 — .(1801) ״הינטירבב םייקה ןגדה רוסחמ ידיל ואיבהש תוביסמה לש

 וללוח ולש הגיראה־תונוכמ .ילגנא ןתשרחו איצממ — (1792—1732) דרא׳ציר ,טיירקרא

 .100 — .ליטסכטהדויישעתב םיינכפהמ םייוניש

 בושיחה תנוכמ איצממ .ילגנא ןלכלכו יאקיטאמיתאמ — (1871—1792) סלרא׳צ /גדאבאב
 0מ 1116 £001101117 0£ ^13011111617 311(1 :ורפס תא ןודנולב םסריפ 1832־ב .הנושארה

 .ינרדומה קשמה לע ןוכימה תעפשה תא טרופמ יעדמ חותינ חתינ ובש *13!111£301111*61־3
 ,רפסמ םימעפ ,"לאטפיאק״ב ותוא טטצמו ,לאסורבב ותויהב ,1845 תנשב וירקחמב ןייע סכראמ

 םצעב ןיבה" ׳גאבאב יכ ,םיילושדורעהב ריעה וב ,"הרוטקאפונאמהו הדובעה־תקולח" קרפב
 .99 — .״הרוטקאפונאמה תניחבמ קר הלודגה הישעתה תא

 ץורפ תא שיחה גנוקנוה לשומ תרותב .ןשלבו יאנידמ — (1872—1792) ןוד ,גנירואנ
 תא םייקל ושקיב היתונוטלש רשא ,ןוטנאק תא ץיצפהל ותורוהב ,תיניסה״תילגנאה המחלמה

 .161 ,160 ,158 ,156 ,153 — .ריעה למנ לע םתוגוביר

 םזילארבילל ויבתכב ףיטהש ,יתפרצ ףוסוליפו ןלכלכ — (1850—1801) קירדרפ ,איטסאב
 חרואב לעופה ,םזילאטיפקאה יכ .ב ריבסמ "תוילכלכ תוינומדאה" :ורפסב .ישפחה רחסמלו
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 .148 — .הדמתהב הלועה ,תחא םיייח־תמרל תודמעמה לכ תא דתויו רתוי ברקל יושע ,ישפח

 םהבש ,םיילכלכ םירקחמ ינש ימינונא חרואב םסריפ — (1714—1646) ראבליגאוב
 םיסמה־רטשמבש תותיחשה תאו ,וימיב תפרצ לש תילכלכה הקוצמה תא היח הרוצב ראית
 ,תיללכ^הראמכ ,14דד יאול ימיב ןוממה תא הנגמ — סכראמ רמוא — ראבליגאוב״ .הב ררושה

 םדקכ םהימי ושדחי ןוממה לש ולוסיח םע קרש ןעוטו םייתמאה רשועה תורוקמ תא תלדלדמה
 היגמה יכ ןיבהל ודי לאל היה םרט .ונממ תיללכה האנההו יתמאה רשועה ,תורוחסה םלוע
 ,בהז םהמ תושעל ידכ ,הרוחסו םדא םימיכלאה־קיבא ךותל הליטמה ,ןוממה לש הרוחשה

 ,לבקל תנמ־לע ,ינגרובה רוציי״ד־חרוא תא םיבכעמה תוילשאהו םיסחיה לכ תא תסרוה

 — .(״תינידמה הלכלכה תרוקבל תודוסי״) .״םייללכ ןיפילח־יסחי ,םיטושפ ןוממ־יסחי ,עקשימכ

50, 66. 

 "חרזאה הול" ונותע .רמוכ .יתפרצ ןלכלכו טסיצילבופ — (1792—1730) אלוקינ ,ודוב

 :ורפסב הבחרהב הנודינ םתפקשהש ,םיטארקויזיפה תגלפמ לש ימשרה הנואטב שמיש

 .75 — .(1771) ״םינוילעה תודמעמה חותינ וא ,תילכלכה היפוסוליפה לש ןושאר רואיב״

 ?תיתפרצה הקילבופירה אישנ 1848־ב — (1873—1808) ןוילופאנ יאול ,טראפאבוב

 18דד" ,סכראמ לש ורוביח האר ;3דו ןואילופאנ םשב ,תפרצ רסיק — 1851/70 תונשב

 .149 — .״טראפאנוב יאול לש ראמורבב

 בצמ לע םירקחמ לש הרוש םסריפ ,ןלכלכ — (1854—1798) ףלודא םורא׳ז ,יקנאלב
 תינידמה הלכלכה תודלות לע ןושארה ללוכה רפסה תא ןכו תונוש תוצראב םידבועה תודמעמה
 .(םיכרכ 2־ב ,1838 ,״הלא ונימי דעו םינומדקה ימימ ,הפוריאב תינידמה הלכלכה תודלות,,)

 .39 — .יקנאלב טסוגוא ,ןכפהמה,יחא .תימס .א לש ותרות דיסחו לארביל

 ־תוצרא דילי ,יטסילאיצוס ןקסעו טסיצילבופ — (1895—1809) םיסבארפ ןוד ,יירב
 1<21)0111*י5 \^נ:011§5 211011.21)0ן11־י5 :ורפס תא ,סדילב 1839 תנשב םסריפ .הקירמא לש תירבה

 םילעופה תנקתו םילעופה תקוצמ")1161נב6(1ץ, 01* 1116 ^§6 0£ 211011:116 ^§6 0£ 111§1ב1:

 ךיא ןכ־לע ? םיסכנה לכ רוקמ איה הדובעה יכ .ןעט יירב .(״קדצה רותו חוכה רות וא ,ןהל
 ךמ תלטונה ,תיטסילאטיפאקה הרבהה תא ?רשועה לע תוכז הנקמ דבלב איהו התלוז ךרע

 ידי־לע וא ,םייט0ינ1ינוי־דיירט םינוקית ידי־לע לטבל ןיא ,ותדובע־ירפמ רכינ קלח דבועה
 ,יפותיש וינקל ותכיפהו יטרפה ןינקה לש ולוטיבל רתלאל תשגל שי ,ותעדל .תינידמ הלועפ

 םייחה־רדס לא רבעמהדופוקתב .םייישפח ןיפילח לעו תיללכ הדובע־תבוח לע ססובמה
 'יעצמא וזכורי ןהידיבש ,תויביטארפואוק תויגמדוורבח לש תודגאתה ןנוכל שי אלמה יפותישה

 .58־52 ,15 ,10 — .הדובע־ןוממ לש תורטשב ורכש תא דבועל הנמלשת רשא ןהו ,רוצייה

 דמע ןאדבוק דרא׳ציד םע דחי .ילגנא יאנידמו ןיישעת — (1889—1811) ןו׳ז ,טיירב
 ,םיניישעתהו םירהוסה תודמעמ" תעונתכ הגילה תא רידגה ."ןגדה־יקוח דגנ הגילה" שארב

 םע דחי םלואו ,הריחבהדווכז תבחרהב ךמת ."תולודגה תואלחנה ילעבו עקרקה ינודא דגב
 תא האר רחסמה שפוחב .םידיבעמהו םידבועה ןיב םיסחיב הנידמה תוברעתהל דגנתה תאז
 אלו תוחפ אל" האר הבש ,הילגנא לש תילאינולוקה תוינידמב םחלנו ,םימעה רשוע רוקמ
 ימיב ."הלודגה־הינטירב לש היטרקוטסיראל ץוחבמ דעס לש הריבכ תכרעמ רשאמ רתוי
 — ,ןופצהדוונידמב ,םילעופה־תעובת תמגודכ ,טיירב ךמת תינקירמאה םיחרזאה־תמחלמ

 לש םידבעה־תונידמל הדהא וליגש ,ילגנאה ינוניבה דמעמה לש םיבחר םיגוחל דוגינב

 .153 — .םורדה
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 םירקחמ" ורפסב .יתפרצ יאנידמו טסיצילבופ — (1793—1754) ליווראוו אד וסירב
 ,הבינג ןוונעב תוומה־טפשמ דגב וסירב םחלנ (1780) ״הבינגהו ןיינקה טפשמ לע םייפוסוליפ

 חסינ הז רפסב .יעבטה טפשמב העיגפ ומצע אוה ,תינרדומה הרבחב ,יטרפה־ןיבקהש ןעט*ז
 לע .ב ןגה השעמל ."הבינגה אוה ןינקה" —12 ק 1*0^1־161:6, 0י681:16 ע01 :קוספה תא .ב
 "םירוחשה ידידי תרבח" תא דסי !788־ב דוע .לכל הדובעה תבוח תא עבת ךא ,יטרפה ןינקה

 רחאל רוא הארש ,"יתפרצה טוירטאפה" ימויה ובותע .םישוכה תודבע לוטיבל המחלנש
 דיקפת אלימ ומצע וסירבו םיטסידנורי׳גה תגלפמ לש יזכרמה הנואטב היה ,הכפהמה־
 ןוטלשה תדוקפב ,1793־ב גרוהל־אצוה .טנאוונוקבו תקקוחמה הפיסאב םתעיסב בושח־

 .144 — .יביבוקעיה:

 לע רקיעב וכמתסהב .ןאוא ידימלתמ ,ילגנא טסילאיצוס — (1850—1798) ןו׳ג ,יירג
 (^ 1,601:111:6 סמ 11111מ2מ ,״םדאה רשוא לע האצרה״ ןושארה ורפסב יידג הארה ,ידנומסיס:

 ךרדה ;דבועה לש ולמע־ירפמ תוישימח־עבראכ םילזוג ןוהה־ילעב יכ מ2קק1מ655; 1825)

 :רתוי רחואמה ורפסב .הרבחה לש תיטסינומוק תונגראתהב .ג האר הזה לוועה קוליסל

 — .״הדובעה־ןוממ״ לע ןויערה תא חתיפ (800121 8ץ31:61מ; 1831) ״תילאיצוס הטיש״■

 .18 ,15־13.

 םזילאיצוס״ה לש ירקיעה גיצנה ,ינמרג טסיצילבופ — (1887—1813) לראק ,ןידג
 ןויערל ףיטהו ןודורפו ךאבראיופ לש תורותה תא ותטישב גזמל הסינ ."יתמאה" וא "ינמרגה
 תופתתשהל דגנתה .תוילאיצוסה תויעבה תא רותפל תיתמאה- היפוסוליפה לש החוכב שי יכ
 לש התכרדהב הלהנתהש המחלמ — םזיטולוסבאהו םזילאדואיפה דגנ המחלמב םילעופה
 סכראמ .םזילאטיפאקה לש תינרדומה תוחתפתהה לע םערתהו — ,תילארבילה תונגרובה

 ־ואדיא״בו "יטסינומוקה טספינאמ״ב — ינמרגה םזילאיצוסה לע הרומח תרוקב וחתפ סלגנאו:

 .145 ,128 — .״תינמרגה היגול־

 ,1830 ילוי תכפהמ ירחא .ןלכלכו יאנידמ — (1863—1786) .י .פ .ש .ב איאוניד

 ורפסב ."הנידמה־ץעוי" ךכ־רחאו טקאפארפ .ד הנמתנ ,"תינגרובה היכראנומ״ה תא המיקהש
 דוגינב ,יסאלקה םזילארבילה תונורקע לע איאוניד ןגה (1845) ״הדובעה שפוח לע״ :ירקיעה
 תימואלה הלכלכה יקסעב תיתכלממ תוברעתה לכל דגנתה .תושדח תויטארקומיד תומגמל
 ם ו ת ל א מ לע ךמתסהב .םידבועה תודמעמה לש םבצמ רופישל תנווכמה הקיחת לכ עיקוהו:

 לקשמה־יוויש תא רערעל ופוס ,תימואלה הסנכהב הלאה תודמעמה לש םקלח לודיג יכ .ד ןעט
 םנוטלש שודיחל .ד ףיטה 1848 תכפהמ ירחא .הסנרפה־תורוקמו יעבטה לודיגה ןיב תואנה

 .147 ,46 — .םינוברובה לש ״ימיטיגלה״.

 ונוטלש ימי ירבד" :ירקיעה ורפס .ףוסוליפו ןוירוטסיה — (1850—1773).י .פ .פ ,זורד

 .39 — .״16־ה יאול לש•

 העיפשה החורש הלוכסא דסיימ ,ינמרג ףוסוליפ — (1831—1770) .פ .וו .ג ,לגאה
 םינושה ,םימרז ינש ותרותמ ופעתסה וייחב דוע .םיינרדומה םינמזה לע הבורמ העפשה־
 וליאו ,ויתופקשהבש יסורפה־ירצונה ןכותה תא ולביק םיקודאה וידימלת ;תילכתב הזמ הז־
 םג .תיטקלאידה ,תיתרוקבה הדותימח תא םהל וצמיא םייילאקידאר תועד־יגוהו םירפוס•
 — .״הז לודג תועד־הגוה לש ודימלת״ ומצע האור אוהש ,(״לאטיפאק״ב) םיעטה סכראמי

 .143 ,75־

 .ינוציק טסילאירטאמ .יתפרצ ףוסוליפ — (1771—1715) ןאירדא דולק ,סויטאוולאה
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 ,יבמופב הפירשל תונוטלשהו היסבכה ידי־לע ןודינו 1758־ב רוא הארש ,"הורה לע" :ורפסב

 ירפ אוה םהיניב ינושה יכו ,םה םיווש תונורשכ ילעב םדלוויהב םדאה־ינב יכ .ה ןעט
 "קופיסה יכ ותרבס ךמס לע ,תיראטיליטוא הטיש .ה טקנ רסומה תרותב .תוינוציח תועפשה

 .147 ־— .םדאה־ינב ישעמל םיעינמה םה ייכונאה סרטניאהו ימצעה

 םירחבנה־תיב רבה .ינרמש ילגנא יאנידמ — (1830—1770) םאיליוו ,ןוסביקסאה
 ,תילגנאה תואלקחב הקוצמה תורוקמ תא קודבל הדעונש הדעו רבח הנומ 1821־ב .הלשממהו

 "יקוח תא ןקית .םימייקה ןגדה-יקוחבש תורמוח המכו המכ לטבל הטנ ודיקפת ףקותבו

 .120 — .ישפחה רחסמה קוזיח לש המגמב ,סכמה־יקוח תאו תונפסה

 :ורפס תא 1825־ב םסריפ .ילגנא טסיצילבופ — (1869—1787) סאמדת ,ןיקס׳גדוה

 .("ןוהה תועיבת ינפמ דבועה תנגה") .11131)0111' 010£011<16(1 2,§311151: 1110 013,11113 0£ 03ק1131

 יאכז אוהו יתרבחה רשועה תא רצוי ודבל לעופה יכ ןויערה לע תססובמ ותטיש רקיעו
 הלהנמ" תרותב קרו ךא םלוא ,רכש עיגמ ןוהה־לעבל ףא .ותדובע ירפ אולממ תונהל אופיא
 ,היסולכואה לש יעבטה הלודיגב הכרב .ה האר ס ו ת ל א מ ל דוגינב .הישעתה לש "ליעפה

 וללשב ,תיטסיכראנא טעמכ הדמע .ה טקנ הנידמה יפלכ .הרבחה תומדקתהל ירקיע עינמכ
 .171 ,52 ,10 — .םיחרזאה ייחב ברעתהל תוכזה תא תונוטלשה ןמ

 תמאלהל ףיטה .םיסמה תויעב לע םירפס רביח ,ןיד־ךרוע — דרא׳ציר ,שטידליה

 .114 — .תיעקרקה הטנארה
 הגלפמה" לש ןתגהנהבו ןדוסיב ףתתשה .ינמרג ןלכלכ — (1917—1835) ףלודא ,רנגאוו
 '"הלכלכה םוחתב ירקיעה ורפס ."תילאיצוס תוינידמל הדוגא״ה לשו "תירצונ״ד־תילאיצוסה

 רומשל ןיא יכ ןויערל ףיטה רנגאוו .תוילאקסיפו תויסנאניפ תויעבב הבחרהב ןד תינידמה
 תוחתפתהה יכ רבס ןכ .םיילאיצוס םינוקית המכו המכ וב ליטהל ילבמ םייקה רטשמה לע
 ןינקה ןובשח לע ,ילאפיצינומהו יתכלממה ןינקה תבחרהל חרכהב הכילומ תילכלכה

 ׳ .14 — .יטרפה
 רתויב תטלובה תוישיאה ,ינמרג טסינומוק — (1871—1808) םלהליוו ,גנילטייוו
 ותבשבו הפוריאב דדנ .ודידדלשמ יפל טייח ,וירוענב .םלגנאו םכראמ ינפל ,ינמרגה םזינומוקב
 הכירצש יפכו הנהש יפכ תושונאה" :וירפס ינש .ייאנמאלו אתרופ תרותמ עפשוה סיראפב
 יגוהב םיבר םידיסח ול ונק (1842) ״תוריחלו הינומראהל תובורע״ו (1838) ״תויהל התיה

 .10 — .תירבהדווצראל רגיה 1848דב .וצרא ינב ,םיילאקידארה םינמואהו םילעופה

 ויתופקשה תודוסי תא .יתפרצ ןלכלכו יאנידמ — (1850—1778) ןומ׳זראב־באנליוו
 וינע תא בורקמ ריכה תפרצ לש ןופצה־תולילגב טקאפארפכ .ייאסו תימסמ לביק תוילכלכה

 תודלות״ו (1834) ״תירצונ תינידמ הלכלכ״ :וירפס ינשב .שדחה יתיישעתה.ןוירטילורפה לש
 םזילאיצוסה .ירצונה קוחה חוכב םזילאטיפאקה תא ןסרל עבת (1839) ״תינידמה הלכלכה

 .87 — .וירשבממ דחא וב האור ילותאקה

 ויבתכב ."הלכשה״ה ימיב תועדדדגוהו רפוס — (1778—1694) אד .א .מ .פ ,ראטלוו
 תרשכהב דבכנ דיקפת .וו אלימ תילותאקה היסנכה דגנו ילאדואיפה לשממה דגנ םייתרוקבה

 .149 ,62 — .הפוריאבו תפרצב ,תונגרובה לש התיילעל םיאנתה

 ידיסחמ ,ןלכלכ ?ידנאלריא תועקרק״לעב — (1833—1785) םאיליוו ,ןוספמוט
 "יטסיכראנא ןוגראלו ילאודיווידניא רוצייל ףיטהש ,ןיקס׳גדוהל דוגינב .ינאואה םזילאיצוסה

 לקהל ידכ ,םיינרציי םיביטארפואוקבו םינוינוי־דיירטב ןגראתהל םילעופל .ט עיצה ,הצחמל
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 םישיאה ןמ היה .תיטסילאיצוס הרבחב םייחל םמצע רישכהל ידכו לוצינה לוע תא םהילעמ
 .171 ,52 ,10 — .השאה ןויושל קבאמב ,ונמזב ,רתויב םיליעפה

 ךשמב ,תירחסמ הרבחב דיקפ .היסור דילי ,ילגנא ןלכלכ — (1858—1774) סאמות ,קוט
 .66 — .״םיריחמה תודלות״ :ורטס תא בישחה םכראמ .תובר םינש

 םיטלובה םישיאה ןמ .יאנידמו ןוירוטסיה — (1877—1797) ףלודא יארל ףזו׳ז ,ראיט
 ובש ,"תיתפרצה הכפהמה תודלות" :ורפסב הנושארל עדונ .19דד האמב ,תפרצ לש רתויב
 *רטסינימ שמיש .הלודגה תיתפרצה הכפהמל תילארבילה תונגרובה לש יבויחה הסחי תא עיבה

 ראודבפ־תכפהמ ירחא .פיליפ־יאול ימיב הלשממ־שארו ץוחה־רש ,רחסמה־רטסינימ ,םינפה
 דוחיבו ,3דד ןואילופאנ לש ץוחה־תוינידמל דגנתה .תקקוחמהו תדסיימה הפיסאה רבח — 1848
 תוירזכאב אכיד הזכש רותבו ,הלשממה שאר — 1871 תכפהמ ירחא .היסורפ םע המחלמל

 .147 — .תיאסיראפה הנומוקה תא

 ,םסריפו תויגולונכט תויעבב קסע ןכדמכ .יאמיכו אפור — (1857—1778) תדבא ,רוי

 — .(1837) ״תורכימה תדובעו תורוטקאפונאמה ,תויונמואה ןולימ״ :םשב רפס ,ראשה ןיב

100, 101, 161. 

 .תינרדומה הימיכה דסיימ ,יתפרצ דמולמ — (1794—1743) ןארול ןאוטבא ,איזאובאל

 הכפהמה ברע ,םיבושח םידיקפת אלימ .יחהו חמוצה ייחב ןצמחה לש ודיקפת תא הליג
 רבח ,"םיעדמל הימדקאה" להנמכו "תואלקחה תדעו" רבחכ ,תונושארה היתונשבו תיתפרצה

 .175־173 — .יניבוקעיה רוראטה ימיב גרוהל אצוה .דועו ״תודימלו תולקשמל הדעו״ה

 ,התכז אל ימואל קנאב דסייל ותעצה .יטוקס ולכלכו יאקנב — (1729—1671) ןו׳ז ,ואל

 .ךלמה לש ונומא תא ןאכ שוכרל חילצהו תפרצל רגיה ?היוארה בלה־תמושתל ,הילגנאב

 ,ףסכ־תורטש ץיפהלו" סיפדהל תילופונומ תוכז לביקש ,"יללכה קנאב״ה תא דסיי 1717־ב

 ילאינולוקה הנוטלש תבחרהל תוזעונ תוינכת לעב .תכתמהתצואב קיפסמ יוסיכ אלל וליפא
 תפרצ תא ואיבהש דע ,תחרופכ התלעש ,תינוממה תורספסה ידיב ועייס ויתונקת .תפרצ לש

 .62 — .תיסנאניפ לגרדוטישפ ידיל

 .תויטרקומיד תויטנ הליג וירוענב .ןלכלכו יאנידמ — (1839—1759) סמא׳ז ,לייאדראדואל

 .תינקילבופידה תפרצ םע םולשב ,ה־ילגנאב ,ךמת רחאו הלודגה הכפהמה ימיב תפרצב ההש

 תרוקב חתמ .םייטילופו םיילאיצוס םינוקיתל 1832־ב דגנתהו ומעט תא הניש םינשה תצורמב
 — .״תיביטקודורפ־יתלב״ו "תיביטקודורפ הדובע״ ןיב ותנחבא תא ללש דוחיבו תימס םדא לע

28, 37, 38, 70, 71. 

 — .םיניבוקעיה ידגנתממ .יתפרצ ןלכלכ — (1826—1762) ראודא ראיפ ,יאטתמאל

93, 102. 

 םינאילאגאהה לע הנמנ וירוענב .ינמרג ידוהי — (1864—1825) דבאבידראפ ,לאסאל
 םירפס המכ םסריפ .התומילשב ותרות תא לביק אל ךא ,סכראממ עפשוה .םיילאמשה
 .סלגנאו סכראמל דוגינב קראמסיבב ךמתו הינמרג לש התודחאב לגד .םייפוסוליפו םייטילופ

 ,ישעמו ינויע קבאמ רחאל ,גזמתהש ,ינמרג םילעופה־דמעמ לש יטילופ ןוגרא ,1865־ב םיקה

 .166 — .לאבאבו טכאנקביל לש םדוסימ םילעופהדוורדתסה םע

 םחלנ .םזיטנאטסאטורפה דסיימ ,ינמרג תד־ןקתמ — (1546—1483) ןיטראמ ,ראתול
 םע .המוצע תיתרבח העונת הררוע ותודרמתה .אמורב תולתה ןמ תינמרגה היסנכה רורחשל

 השעמ םושמ ךכב היה״ו ,םיילאדואיפה םיטילשה דצל .ל בצייתה םירכיאה־דרמ ץוורפ
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 תיתייסנכה תוכמסה דגנכ ,ראתוק לש וירמ לכל םג םא יכ .םירכיאה־דרמל קר אל תושחכתה
 — תינגרובה העונתב םג םא יכ ׳תיממעה העונתב קר אל הדיגב םושמ ךכב היה ! תינוליחהו

 .129 — .(םלגנא .פ) .״םיכיסנה ןעמל הדיגב .

 םירוענ ינב לע החלצהב ןגה .יתפרצ טילקרפו רפוס — (1794—1736) .ה .נ .ס ,אגניל
 הנידמה יכ ויבתכב הארה .ראטלוו לש "יפוסוליפה ןולמ״ב האירקה ןוועב תוומל ונודינש

 הנתומ יטרפה ןינקה לש ומויקש ןאכמו ,יטרפה ןינקה תנגה אלא התילכת ןיא תמייקה
 ויד קוחה ינפל ןויושה יכ ,וימיב חוורה ןויערה לע קלח ןכ .תומילא-יעצמא לש םתלעפהב
 םייתנש ץקמו ,הליטסאבב רסאמל ןודנ 1780־ב .תוריח לש הווש הדימ חרזא לכל תונקהל
 םע .הפוריאב לודג םשור ושעש ,ויתונורכז תא ןודנולב םסריפ .ץראה ןמ שוריגל ושנע ףלחוה

 תנשב גרוהל אצוהו םיניבוקעיה ןוטלשל דגנתה .תפרצל רזח הליטסאבה תליפנ

 לש רתויב בושחה תועדהדדגוה .ינמרג ןלכלכ — (1846—1789) ךירדירפ ,טסיל
 הריעצה תינמרגה הישעתה תא ררחשל ידכ ןגמ־יסכמל םחלנ .התיילעב תיתיישעתה תונגרובה
 סכראמ .הינמרגב לזרבהדוליסמ תשר חותיפל תולודג השע ןכ .תינוציחה תורחתה ץחלמ

 הישעתה תא ,תונוכמב דיה־תדובע תא רימהל ידפ" ,ןגמ־יסכמל םחלנ טסיל יכ ןייצמ
 ־ילעב לש דוחיבו ,תונגרובה ןוטלשל איבהל ...ידכ ,תינרדומה הישעתב תילאכראירטאפה

 .166 — .״םילודגה םיניישעתה שוכרה
 ותפקשה זכרמב .ילגנא ףוסוליפו ןלכלכ — (1834—1766) טרבור סאמות ,םוטלאמ
 ןיאל הבר תוריהמב ץראה־רודכ ינפ לע תושפנה רפסמ לדג היפלש ,ןיסולכואה־תרות תדמוע
 תושונאה ייחב תואושה ראשו תומחלמה ,תופיגמה ,ינועה !ןוזמה־ירמוח יובירמ רועיש
 וז הרות םסריפ .רערעתנש לקשמה־יוויש תא םעפב םעפכ ריזחהל ידכ אלא תואב ןניא
 לש "םיינעה־קוח" לע הבושתכ ,(1798) "ןיסולכואה תונורקע לע הסמ״ ורפסב הנושארל

 הרודהמב) .םינומהה לרוג רופישל ,לוכיבכ ,ןווכמ היהש קוח — 1796 תנשב ,הילגנא תלשממ
 רמוח לש תרכינ תפסות ידי־לע ,רתוי יעדמ יפוא ורפסל .מ הוויש ,1803 תנשמ ,הינשה

 .144 — .(רקחמ
 לש היצאזיראגלווב רקיעב קסעש ילגנא ןלכלכ - (1864-1789) ייזמאר ןוד ,קולוקאמ

 •170 .תינידמ־הלכלכב םיפיקמ םינולימ ינש רביח !ודראקיר־תרות

 .163 ,155 — .״ןגדה־יקוח דגנ הגיל״ה יליעפמ ,ילגנא טסיצילבופ — רותרא ,זרומ

 ורוביחב הנושארל םסרפתנ .ילגנא ןלכלכו ףוסוליפ - (1836-1773) סמא׳ז ,לימ
 :ורפס תא ודראקיר רביח ותשקבל .(םיכרכ 3 .1817) ״תיטירבה ודוה תודלות״ :לודגה

 לע ,רבד לש ורקיעב ,אוה ףא ססובמ "תינידמ הלכלכב תודוסי" ולש ורפס !"תונורקע"

 .114 — .ודראקיר תרות
 ףינסב ,ויבאפ ,תריש !לימ ססאד לש ,ונב — (1873—1806) טראויטס ןו׳ז ,לימ

 םהבש ,םייטילופהו םיילכלכה ,םייפוסוליפה ויבתכל ."תיחרזמה ודוה תרבח" לש ינודנולה
 תוכז לע ןגה .ורודב הלודג העפשה העדונ ,ינגרובה םזילאקידארה תונויער תא חתיפ

 תמחלמ יפיב .הריחבה־תוכז תבחרה ןבו השאל רומג יחרזא ןויווש עבת ,ןגראתהל םילעופה
 בורל דוגינב ,ןופצה־תונידמב ,םילעופה־ינוגרא םע דחי ,ךמת תינקירמאה םיחרזאה

 .66 — .תילגנאה תונגרובה
 תפרצ תלשממ ידי־לע ןמזוה .יתפרצ ןלכלכ — (1832—1767) טסיטפאב ןא׳ז ,ייאס
 לש היצאזיראגלוו וירפסב ןתנ רבד לש ורקיעב .הילגנאב םיילכלכה םיאנתה תא רוקחל
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 ,םיינידמו םייתרבח םייוקילב םיצוענ ירוזחמה רבשמה ישרש יכ רבס ייאס .תימס .א תרות

 ןגמה יספמ לש םלוטיב יכ ןימאה ךכיפלו ,תינשוכדה הלכלכה לש םיינאגרוא םימומב אלו
 בישחה אלש ,סכראמ .םירבשמה תונשיה תא עונמל יושע תומיוסמ תובכש לש רתי־תויוכזו
 תאז-לכב ןייצ ,תינידמה הלכלכה חותיפל ותמורת תאו ייאס לש תינויעה ותדובע תא רתויב

 .92 ,65 ,43 ,35 ,34 — .תימס םדא לש ותנשמב "םייוסמ ילאמרופ רדס גיהנה״ ייאס יכ

 :ורפסב םסריפ ויתונויגה רקיע .יטסיפוטוא טסילאיצוס — (1875—1760) ן1מיסךא0

 םירוסמה םדאהיינב לכ תבוטל ,םייפוסוליפו םיירסומ ,םייטילופ םירוריב וא ,הישעתה"
 "*תוטיש תא ללכשל שיש ןאכ ןעוט ןומיסךאס .(1817) ״היולתייתלבו הליעומ הדובעל

 הדובעהו ןוהה םא ,רשפאה רדגב םה ללכה תבוטל םייוניש יכו ןינקהידורוצ תאו הדובעה
 :ןורחאה ורפסב .םיסכנהדוולוטנ תובכשה םע הלועפרפתשי תועקרקה~ילעבו ,ודחאתי

 ןעמל לועפל הידיסחמ תעבותה ,השדח תדל ןומיסךאס ףיטה (1825) ״השדחה תורצנה״
 דב קר יכ ,הזה רפסה לע רמוא סכראמ .ק .טרפב ,םיינעה ייחו ,ללכב ,םייחה-יאנת רופיש

 .143 — .״הרטמכ ורורחש תא ול גיצמה ,םילעופהי־דמעמ ןגמ תויהל ןומיסךאס ךפה״

 תינוראב ,ןאפיד רורוא תיתפרצה תרפוסה לש םינודיוספ — (1876—1804) דר1אד דנאס

 רתויב םימסרופמה ןמ ויה ,תיטנאמורדויטסילאידיא המינב םינייטצמה ,הירפס .ןאוודיד

 .123 — .ןומיסךאס ידיסח םע םירשקב הדמע .הרודב

 דמיל וב ,יטירבה טנמאלראפה רבחו ןלכלכ - (1835-1780) סאמות לאכימ ,רלדאס

 .67 — .תואלקחהו הישעתה ילעופ תבוטל ,םיילאיצוס םינוקית לע רקיעב תוכז

 לש הטיסרבינואב תינידמ הלכלכל הצרמ - (1864-1790) ואסאנ םאיליוו ,ר1ינאס
 ,תאזה הדעוה ח״וד תא רביחו םיינעה~קוח תדעוול הלשממה ידי־לע הנמתנ .דרופסכוא

 ןוגכ ,םינוש םיחטשב הלשממה תוברעתה תא עבת .1834 לש םיינעה-קוחל דוסי שמישש
 .66 — .תינגרוב תוארדחדוקנמ ,תימס םדא לע תרוקב חתמ .ךוניח ,ןוכיש ,תואירב

 ,םש ול השע .יסורייגמרג ןלכלכ — (1835—1766) ןופ ,ךירדירפ ךירנייה ,קרוטס

 לש המיכס חסינ .תיבונאמורה תורסיקה לע תיטסיטאטס־תירוטסיה הריקסב ,הנושארל
 .םידחוימ םיילכלכ תונורקע םימלוה וז תוחתפתהב בלש לכל יכ הארהו תילכלכה תוחתפתהה

 תא יכ םיעטה ןכו ,םיתורישה~תדובע לש "תויביטקוד1רפ״ה תוכזב ,תימס םדא דגנכ ,ןעט

 .32 — .םייביטקייבוס תודוסי םיעבוק ךרעה
 תילגנאה תורפסב ןושארה) תינידמה הלכלכה תובאמ — (1780—1712) סמא׳ז ,טראויטס
 ,1767דנ עיפוהש ,"תינידמה הלכלכה תונורקיעב רקחמ" :ורפסב .(הזה חנומב שמתשהש

 .ב״ויכו ,ךרעו ריחמ ןיב הנחבהה ,ןיסולכואה תויעב רוריבב םיבושח םיגשיהל .ס עיגה

 הלולע םיכרד וליאב תוארהל — דר£ם תמגמו ,תיטסיליטנאקראמ איה ללכ ךרדב ותפקשה

 .167 ,108 — .ינוממה הרשוע תא תוברהל הנידמ

 ןלכלכו תירוטסיה - (1842-1773) אד דנומסיס ראתאיל לראש ןא׳ז ,ידנומסיס
 תועסמ ךרע .הבנ׳גל םשמו ,1793דב הילגנאל הרגיהש ,תיתפרצ החפשמל ןב .ירצייווש
 "ירבד״ב .ורודב הילעה~ינבמ םיבר םע שגפנ הנילקרטבו לאטס אד םאדאמ לש התרבחב

 תא ושעש תוביסה תא החלצהב .ס ףשח ,"םיניבה-ימיב תויקלטיאה תוקילבופירה ימי
 .תימואלדוינקילבופיר המגמב בתכנ דפסה ;תינגרובה הרבחה יצולחל ולאה תוקילבופירה

 תיטאטסה הסיפתה לע תרוקב חתמ (1819) ״תינידמ הלכלכ לש םישדח תונורקע״ :ורפסב

 לש החוכב יכ ,החנהל דוסי ןיאש ,ראשה ןיב ,הארהו םינקיסאלקה לש תיטסימיטפואהו
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 רבשמה :ןכ-לע-רתי .תכורצתל רוציי ןיב לקשמה-יוויש תא בושו בוש שדחל תורחתה
 הישרשש הנוכת ,תיטסילאטיפאקה הטישה לש דוסי-תנוכת אוה ,ידנומסיס תעדל ,ירוזחמה
 ¬ומוקה טספינאמ״ב .םידבועה תודמעמה לש (ן!!1016נ:00115ן1111ק1;1011) תכורצת-ערגב םיצוענ

 .175 ,93 ,51,49 ,28 — ."ינגרוב-ריעזה םזילאיצוסה״ שארכ ידנומסיס תא סכראמ ןייצמ "יטסינ

 התפוקתב ,תינידמה הלכלכה תא איבהש ,ילגנא ןלכלכ — (1790—1723) םדא ,תימס
 -תקולח לש תויעבה םוחתב םה וישודיח רקיע .רתויב םלשהו שבוגמה היוטיבל ,תיסאלקה

 ,תיטסיליטנאקראמה הירואיתל דוגינב .ךרעה־ףדועו תינרצייה הדובעה תרדגה ,הדובעה

 רוקמ תא התארש ,תיטארקויזיפה הירואיתל דוגינבו ,ןוממב רשועה רוקמ תא התארש
 .םיכרע תרצויכ תישונאה הדובעה ללכ תא תימס םדא הליג ,דבלב תיאלקחה הדובעב רשועה

 111^11117 1מ1;0 1110 1^211111־0 2111(1 03.11365 0£ 1116 \¥6211111 0£ ^3.110115 : ירקיעה ורפס

 ,36-34 ,27 — .1776 תנשב רוא האר ,(םימעה רשוע לש וימרוגו ועבט תודוא-לע הריקח)

43, 89, 92, 99, 100, 101, 108, 135, 170-167. 

 ,סרטנוקב הנושארל םסרפתנ .יאקיטסיטאטסו ןלכלכ — (1687—1625) סמאיליוו ,ייטאפ

 .םיינעה ידליל םגיח-ךוניחו ,הלעמו עבש לייגמ םידליל תיללכ ךוניח-תבוח גיהנהל עבת ובש

 עיגה ילגנאה שוביכה אבצב אפור תרותבו האופר דמל .(םעהדולד ןב ,דיה ומצע אוה)
 הלוצאה ידימ תועקפומה תואלחנה לש רקס ךורעל וילע לטוהש םוקמ י ,דנאלריאל
 "תינידמ הקיתמטירא״ו (1662) ״תוינוגראו טיסמ לע רקחמ״ ןוגכ ,ויבתכב .תידנאלריאה

 לש היתוחלצה תא ."הדימו לקשמ ,רפסמ לש םיגשומ״ב תודבוע עיבהל .פ ףאש (1690)
 ,התייסולכוא תופיפצ ,ץראה לש יפארגואיג״ד הבצמ ןובשח לע ףקז תידנאלוהה תונגרובה

 תא יטאפב האר סכראמ .הדובעה-תקולחו םיינאכימ םיעצמא תגהנה ידי-לע הדובעב ןוכסח
 .117 — .״רתויב םיירוקמה םירקוחה דחאו תינרדומה תינידמה הלכלכה יבא״

 הריקחה לע ותטיש תא ססיב .ןוירוטסיהו ףוסוליפ — (1816—1723) םדא ,ןוסוגראפ
 תרותב עבק .תויסיפאטימו היפוסוליפ ,תומדקומ-תוחנה לע אלו הרבחה לש תירוטסיהה
 ,תילאיצוסה ותביבסב םינתומ וייוואמ יכו ,הרבחה ןמ קלח אוה ,ותיירב-עבטמ ,םדאה" יכ ,ללכ

 ,הישעתב קר אל טילש הדובעהדוקולח קוח יכ תוארהל הסינ .פ ."וילגרה תא תבצעמה

 "תיחרזאה הרבחה ימי ירבד לע הסמ" :םיירקיעה וירוביח .יתרבחה הנבמה לכב אלא

 התולטבתהו התומדקתה תודלות" ?(1792) ״תוינידמהו רסומה עדמ־ לש תונורקע״ ;(1767)

 .93 — .(1813) ״תיאמורה הקילבופירה לש

 אלא םדאה חור ןיא ותטיש יפל .ינמרג ףוסוליפ — (1872—1804) גדודול ,ךאנראיופ
 ינוציחה םלועה לש תיטאמוטבאה ותוליעפ ידי-לע הרבסהל תנתינ םדאה תעדותו ,ףוגה רצומ
 לש "יראגלווה" ,יטסינאכימה םזילאירטאמה לע תרוקב וחתמ םלגנאו םכראמ .םישוחה לע
 וז לש היונישו הביבסה לע תישונאה תוליעפה תעפשה תא ריבסהל ידכ וב היה אלש ,.פ
 דבש ,(1841) ״תורצנה תוהמ״ — אוה ךאבראיופ לש ירקיעה ורפס .תאזה העפשהה חוכמ
 םכראמ .ומצע ולש תילאידיאה תומדל אלא דגוס אוה ןיא םיהולאל םדאה תדיגסב יכ הרוה
 םדאה-ינבלש הדבועה תא ריבסהל ידכ ולש תדהדריגולוכיספב ןיא יכ ודגנכ ונעט סלגנאו
 ,תירוטסיה תוחתפתה לש ירפ אוה תדה יכו םינוש תומוקמבו םינוש םינמזב תונוש תותד

 .143 ,131 — .(תיסאלקה היפוסוליפה תמיתחו ךאבראיופ גיוודול ,סלגנא .פ האר) .תיטקלאיד

 לש םיטסיפוטואה םיטסילאיצוסה לודג — (1837—1772) לראש *אוסנארפ ,אירופ
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 הרבחב ערה .םדאה עבט תא וחותינ איה ,תיתרבחה ותינכתל אצומהדודוקנ .19דד האמה
 איה תללכושמה הרבחה .דיחיה יכרצל תמאתומ איה ןיאש ךכב אוה ,ותעדל ,תמייקה
 ונא םיאצומ" .םדאה עבטב םלוכ םיכורכ וידיקפתו ולדג ,והנבמש ,ר א ט ס נ א ל א פ ה
 תמכוחמ-תיתפרצ איהש ,םימייקה הרבחה-יסחי לש תרוקב" — סלגנא רמוא — ״.פ לצא
 םלועה לש תירסומהו תירמחה הקוצמה תא ירזכא חרואב ףשוח אוה .דחאכ תבקונו

 .143 ,141 ,133 — .״ינגרובה

 .םיילכלכו םיינידמ םיאשונ לע בתכש טסיצילבופ — (1854—1804) ן1איל ,אשופ

 .119 — .םיגפ-ינייינעל — ךכידחאו תוירוביצ-תודובעל רטסינימ — 1848-ב

 תא ביחרהל לדתשה .1108—1060 תונשב תפרצ ךלמ — (1108—1052) 1דד םיליפ
 ביר־ירשקב דמע םיעורפ תושיא ייח תמחמ .המחלמו תיטאמולפיד יעצמאב ותוכלמ

 .63 ,62 — .היסנכה ישאר םע םיכשוממ
 ;/• י'י

 ,ינרדומה םזיכראנאה תובאמ ,ןלכלכו תועדדוגוה — (1865—1809) ףחד ראיפ ,ןודורפ
 ,םירכיא תחפשמל רצנ ,ויבא .1גוה רוטקיוו אירופ .ש לש םתדלומ-ריע — ןוסנאזאבב דלונ

 ןודורפ קיספה החפשמה תולדלדיה תמחמ .ויסכנמ דריש דע ,ןטק תשורחדויב לעב היה
 דדנש רחאל .היגמו רדס וב שמישו סופד-תיבב הילושכ לבקתנ 1827דבו ,וידומיל תא ריעצה
 התוא סופדל וניכה ובש ,םדוקה ותדובע םוקמלו ותדלומ ריעל רזח ,תפרצ ירעב המךמז
 הברהו תירבע ןודורפ דמל וז הדובע בגא .(תימורל ך״נתה םוגרת) "הטאגלוו״ה תא ,העש
 טשפ ןמז רחאל ךא ,ולשמ סופדדויב םייתניב דסיי אוה .ללכב תוינשלב תויעבב קוסעל
 ורפסל ףרוצ רשא ,וטע-ירפ תישאר תא ,ימינונא חרואב ,םסריפ 1837 תנשב .לגרה תא
 ישרש תאוושה ידכ ךות ולגתנש םיינושארה םיינושלה תודוסיה" לע א׳גראב רמוכה לש
 תיתנשדולת הידנאפיטסל הכז 1837-ב ."תיתפרצהו תיניטאלה ,תינוויה ישרש םע תירבעה
 תגיגחבש תלעותה" לע רוביח םסריפ םייתנש ץקמו ,ןוסנאזאב לש תיעדמה הימדאקאה םעטמ
 הלגמ אוה הזה רוביחב ;"תיחרזאו תיתחפשמ ,תירסומ ,תינייגיה הניחבמ ,תבשב ןושארה
 םסרפמו ,סיראפל ןודורפ רקוע ךכ ךות .תילאקידארה ,תילאיצוסה ותשיג תא הנושארל
 ספדנ) הבר בלדומושתל ,ותעפוהל דימ הכוזה /דוהמ ןיינקה" :וסרטנוק תא 1840די
 שנועמ לצינ אוה םלואו ,.פ תא רוסאל םימייאמ תונוטלשה .(םיספט 3500דג ,הינש הרודהמב
 .תינידמ הלכלכל רוסיפורפכ תימשר ןהיכש ,י ק נ א ל ב ףלודא לש ותוברעתהל תודוה

 בקעב ובתכנש תרוקבה-ירבד לע .פ בישמ םהבש ,אשונ ותואב ,םיאבה "ויריכזת" ינשב
 אירופ תא םיטוב םירבדב ףיקתמו תימס םדא לע ןדדורפ ססבתמ ,ןושארה סרטנוקה
 ,תונוטלשה ותוא םימישאמ ךכ ןיבו ךכ ןיב .השאה רורחש לע ויתועד תא דוחיבו ,ותרותו

 תא בוזעל ץלאנ ןודורפ .תדלו םימייוסמ תודמעמל ,םייקה רטשמל האנש ררועמ אוהש
 שמשמ אוה הב ,ןוילב התיבש ןודורפ הנוק 1843דפ לחה .ותדלומיריעל רזוח אוהו סיראפ
 תטלשה רבד לע" :ורפס תא םסרפמ אוה הפוקת התואב .תירחסמ הרובחת תרבחב דיקפ
 םזינומוקהו םזילאיצוסה ישאר םע עגמב אב אוה תפרצב ויתועסמ ידכ ךות ."תושונאב רטשמ
 ןכו ,דועו ןאראדיסנוק רוטקיו ,אבאק ,ןאלב יאול ,וראל ראיפ ןוגכ ,אוהה ןמזב יתפרצה
 ריכהל דמול אוה םתועצמאב .ןירג לראקו סכראמ לראק ןוגכ ,ץראלד־וח ינב םע שגפנ

 :שדחה ורפס לע המתוח תא העיבטמה ,(דאבראיופ ,לאגאה ,טנאק) תינמרגה היפוסוליפה תא

 בוש עקתשמ .פ .(1846 רבוטקוא) ״תולדה לש היפוסוליפה וא ,םיילכלכה םידוגינה תטיש״
 תקספנ ותעפוהו הרתי הצופתל הכוז וניאש ,"םעה" םשב ןועובש ןאכ םסרפמו סיראפב
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 םסרפמ הללוחתה תעבו ,1848 ראורבפ תכפהמב קלה חקול אוה ןאכ .רפסמ תועובש רובעכ
 אלב ,םיסמ אלב ,תילאיצוסה היעבה ןורתפו ,רומזמהו יארשאה ןוגרא" :םשב רוביח
 ,לגר תטישפ אלב ,תועקפה אלב ,םומיסכאמ אלב ,ףסכ־תורטש אלב ,םינמדזמ אלב ,תוולימ

 תופתתשה ילב ,תודגאתה אלב ,םיימואל הכאלמ־יתב אלב ,םיינע־םמ אלב ,יאלקח קוח אלב
 רחבנ /׳שוכרב העיגפ אלבו ,הישעתהו רחסמה שפוח תלבגה אלב ,התוברעתהו הנידמה

 תריחב דגנ םחלנ .השעמל הכלה ,ךיפילחל־קנאב״ה תא םישגהל שגינו םירחבנ,ד־תיבל ריצכ
 ־תיבב ותבשב .רסאמ תונש שולשל ןודינו רצענ ,הקילבופירה תואישנל ןואילופאנ יאול
 .פ םע חוכיוו ,דחא דצמ ,להנמ אוה וב ,"םעה לוק" :םשב ,ןותע ןודורפ ךרוע רהוסה
 לוטיב יכ םדגנכ ןעוט אוה ;ו ראל .םו ןאלב יאול םע — ינש דצמו איטסאב
 .הנידמב דרוצה תא לטבל ידיכ םחב שי ,םניח־יארשא תגהנהו ,ןוהה לש רתיה־תויוכז
 לש יללכה ןויערה״ו (1851) ״ןכפהמ לש וייודיוו" :םירפס ינש רהוסהדויבב רבחמ אוה ןכ
 הכפהמה" :ורפס תא םסרפמ הנש התואבו אלכה ןמ אצוי אוה 1852־ב .(1851) ״הכפהמה
 לש ותמכסהב רוא־־האור רפסה !״רבמצדב 2 לש תינידמה הכיפהה תמגוד יפל ,תילאיצוסה
 הקילבופירה תא תפרצב םישגהל הקילבופירה אישנל העצה — ורקיעו ,טראפאנוב יאול
 אוה 1858 ב .הטנארהו תיבירה םוצמצו ,השדח יארשא־תטיש תגהנה ידי־לע ,תילאיצוסה
 הז רפס :"היסנכבו הכפהמב קדצה לע" :םשב ,םיכרכ העבראב ,לודג רוביח םסרפמ
 טלמנו ןידל בוש עבתנ ןודורפ ,תונוטלשה ידי־לע דימ םרחוה ,םיספט יפלאב רואדדארש

 ןויערה" םה םינורחאה וירפס .1861־ב ותנינח דע ,לאסורבב השוע .ץראל־ץוחל

 וירחא ריאשה ןודורפ .ךינקה לש הירואית,ד״ו "םילעופה דמעמ לש ותלוכי" ,"יביטאראדאפה
 .םיבתכמ יכרכ 14 ןכו ,םיסרטנוקו םירפס 30

 םמצע ררחשל םילוכי םילצונמהו םיאכודמה ץאש ןודורפ דמלמ רבד לש ומוכיסב
 ,םיטארקומיד־לאיצוסהו םיטסינומוקהו ,םינפל ,םיניבוקעיה תעדכ ,הנידמה תרוצ יוניש ידי־לע
 .םדאה ידיב םדאה יוכידל רישכמ אלא הניא - היהת רשא התרוצ היהת - הנידמה .וימיב

 הכפהמה לש הפא־תמשנ םהש ,ישיאה שפוחה תאו תוילאודיבידניאה תא תסרוה תונזוכירה
 תודגאתהה ןויער תא החוד אוה .ללכב תימלועה הירוטסיהה לשו הלודגה תיתפרצה
 תוחפקמש יפל ,ןה תוקיזמ תויצאיצוסאה ,אירופו ןומיס־ןאס לש םדוסימ ,(היצאיצוסאה)
 םהש ,םייעוצקמה םילעופה־ינוגרא לש םמויקדווכז תא ללוש ןודורפ .לעופה תוריח תא'ןה
 םהש ,עמשמ ,״הנידמל וא םירחאל קזנ תמירג םשל רפסמדנישנא לש תויצילאוק״ ,ותעדל
 יפלע ,תודגאתהה תוכז תא םילעופל ריזחה 3דז ןואילופאנ .םיירסומ־יתלבו םייקוח־יתלב
 לש החומו הבל" םהש ,םייניבה־תודמעמב עוגפל םישקבמה ,םילמגה םידיבעמה תצלמה

 תא שלשמו ליפכמ אוה ןכש ,תילאיצוסה הלאשל ןורתפ הווהמ וניא םזינומוקה ."המואה
 אל תינגרובה הנידמה .תונזופירה תאו הטירוטואה תא וריבגהב ,תמייקה הנידמה ייוקיל
 ריגסמ םזינומוקה וליאו ,תישפחה תורחתב העגפ אלו תינחורהו י תילכלכה המזיה תא החפיק
 ,החפשמה תא םרוהו ,תורחתה תא לטבמ ,תישיאה המזיה תא לבוכ ,הנידמה ידיב טרפה תא
 שי ,הברדא ,יטרפה ןינקה לוטיב ידי־לע רתפית אל תילאיצוסה היעבה .רסומה ןפ איהש

 ,השעמל הכלה ,םמישגהלו םזילארבילה לש םיילכלכהו םיינידמה תונויערה תא חתפלו ףיסוהל
 הלועפה תא ללש אל ןמורפ .היכראנאה — תיפוסה התרטמ תא הרבחה גישתש דע
 ןכו ,םייטסיכראנאה ויתונויער תצפהל המב קר האר טנמאלראפב םלואו ,תיראטנמאלראפה
 יארשא םילעופה תושרל דימעתש הלשממה תא עינהל רשפא יראטנמאלראפ ץחלב יכ ץמאה
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 ורשפאיש ,םיילכלכ תודסומ לש םתמקה איה תירקיעה תילאיצוסה המישמה .רתויב לוז
 םיפילחמ ותרזעבש ,"םניח יארשא" ןתמ ידי־לע המשגהל ןתינ רבדה .םיקדוצו םיווש ןיפילח
 .(^״*11*6) ״תוידדהה״ תא ,ך-כ ידכ ךות ,םימיקמו ,תוריש דגנכ תוריש ,ךרע דגנכ ךרע
 תועצמאב ךא םהיניב םירושקה ,םיימונוטוא םיאת־םיאת הרבחה 'ייח תא ןגראל שי וז ■ןרדב
 תימונוטוא הצובק לכ גאדת הב רשא ,היצאראדאפה םוקת הנידמה תחת .ןוצרמ םיזוח
 לאנויצאנרטניאה תפוקתב ,ןודורפ תעפשה .וילאמ תמשגתמ אצמית ללכה תבוטו ,התבוטל
 שוביכל ,םילעופה־דמעמ לש יטילופה ונוגראל ודגנתה וידיסח .ידמל הלודג .דתיה .ןושארה
 תבזכאב רקיעב ץוענ ןודורפ לש ותעפשה שרוש .תיראטילורפה הרוטאטקידלו ןוטלשה

 תעפשה .תינידמה םתמחלמב םתסובתמו 1848/49 תונש תוערואממ םיתפרצה םילעופה
 ,םירשעה האמה תליחתב אלא תובישחל בוש התכז אלו ,ךליאו 1868 תנשמ הדרי םזינודורפה

 רוציל הסינש ,"ינכפהמה םזילאקידניסה" תרותב קבד יתפרצה םילעופ,ד־דמעממ קלח רשאכ
 תרותב םירקיע המב ןיבו ,םפראמ לש ודוסיימ ,תודמעמהדומחלמ תרות ןיב הזיתניס ןיעמ

 .ןודורפ
 וררוע תורצנה תודלות לע וירפס .יאמיכו גולואית — (1804—1733) ףסו׳ז ,יילטסירפ
 ,ובשומ־םוקמב תוחורה תא הריעסה תיתפרצה הכפהמל ותדהא .היסנכ,ד תמיח תא וילע
 ,וייוסינ .תירבהדווצראל רגיה 1794־ב .ודמשוה ותיירפסו ותדבעמו ףקתוה ותיבש ךכ ידכ דע

 ידי־לע ךכ־דחא ההוזש ,ךוט0יג1לפ־לוטנ" ריווא יוליגל 1774־ב והואיבה ,הימיכה םוחתב

 .173 ,172 — .ןצמחכ איזאובאל

 .1660—85 תונשב הינטירב ךלת — 2דד סלרא׳צ

 -הלשמ יפל טילקרפ .יתפרצ יטסיפוטוא טסילאיצוס — (1856—1788) ןאיטא ,אבאק

 דגנ תילאקידארה ותרוקב ללגב ותרשממ רטופ ךא ,הקיסרוק לש יללכ־עבות הנמתנ .ודי
 .םידבועה ןיב תרכינ הצופתל הכז ,1841־ב דסונש ,"1,6 ?0קזג1311-6״ ונותע .םייקה לשממה

 ינומה לש םיסרטניאה תנגהל דחוימב שדקומ" היהי ןותעה יכ .ק עידוה ןושארה ונוילגב
 תפרצמ שרוג .",דיטארקומידה לש רתויב םימדקתמה תונורקעה תצפהלו םידבועה־דמעמ

 .ותרותמ עפשוהו ןאוא טראבור םע עגמב אב ,הילגנאב ,הלוגב :פיליפ־יאול תלשממ ידי־לע
 תיטסינומוק ,דילי,דק ייח רואית אוהש ,"היראקיאל העיסנ" :ורפס תא םסריפ 1848־ב
 תא םש םישגהל תנמ־לע ,תירבה־תוצראל .ק רגיה וידיסחמ תואמ המכ םע דחי .תילאידיא
 תובשומ" :יקסבונאראבךאגוט .מ ,האר םייראקיאה תוליהק לע) .השעמל הכלה ,ותרות

 .147 — .(ו״שת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :״תויטסילאיצוס

 ,תיטארקויזיפה הלוכסאה דסיימ ,ןלכלכו אפור - (1774-1694) אוסנארפ ,יאנאק
 תורוקמ תא ישפחה רחסמבו תואלקחב ,עקרקב התאר ,םזיליטנאקראמה תסיפתל דוגינב רשא
 ראתל הסינ ובש ,(1758) ״ילכלכה חולה״ :ורפסב רקיעב ותרות תא חתיפ .ירמה,ד רשועה

 .161 ,75 — .תללוכדויתרבח הניחבמ ןוהה לש ותורצוויה ךילהת תא

 ורקיעב ,םיכייש וישודיח .םינמרגה םיפוסוליפה ילודגמ - (1804-1742) לאונמע ,טנאק
 ותעדותל ץוחמ ,ישממ םלוע םנמא םייק היפל רשא ,הרכהה־תרות םוחתל ,רבד לש
 םשב םיארוק ונאש המ ;תישונאה הגשהה תלוכי רבעמ איה וז תושממ םלוא ,םדאה לש
 ,(תוירוגיטק) תונורקעל םאתהב ,דבלב ונחור ירפ אלא השעמל וניא יביטקייבוא םלוע
 ־סנארט" וא ,תיטסילאידיא ללכ ךרדב הנוכמ טנאק לש היפוסוליפה .הדילמ ונב םיעובטה

 .144 — ."תילאטנאדנאצ
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 םשיי תילכלכה ותוינידמב .יתפרצ יאנידמ - (1683-1619) טסיטאב ןא׳ז ,ראבלוק
 םאובי םצמצ ,םלג־ירמח לש אוביב ךמת םהיפלו םזיליטנאקראמה תונורקע תא ללכ ךרדב
 עוצקמ־ילעב תפרצל ךשמו תוישעת דסי ,םיהובג סכמ־ימד תלטה ידי־לע םירצומ לש

 שוביכב דדיצ ,תודליגה־יקוחמ תוררחושמה תוישעת ,יתכלממ חוקיפב ,םיקה ,םינמואמ
 םיקוחה תדחאה לע דקש הנידמה םינפב ,ב״ויכו ,יעצמא־יתלבה ןלוצינ םשל',תובשומ
 .הריעצה תונגרובה לש התלועפ־רשוכ תאו הנוחטב תא ריבגהש םרוג - ,יטפשמה ןונגנמהו

— 62, 105. 
 תוצראל רגיהש הילגנא דילי .ןלכלכו טסיצילבופ — (1839—1759) 0אמ)ת ,ראפוק

 תונשב הנממ בזכאתנ ךא ,הלודגה תיתפרצה הכפהמה תונויערב ,הנושארל ,ךמת .תירבה
 תודבעה־תטישב ךמת .הנילוראק לש ׳גאלוקב תינידמ הלכלכ דמיל .יניבוקעיה רוראטה

 .67 — .םזילאקיראלקב תצרמנ המחלמ ךרע תאז םע דחיו םורדה־תונידמ *לש

 תימואלה הפיסאה רבח 1848־ב .ינמרג ןלכלכ — (1870—1792) ךירנייה לראק ,ואר
 הכורא הפוקת ךשמב שמיש (1826) תינידמה הלכלכה לע ורפס .ןיימ נ״ע טרופקנארפב

 .166 - .״ינמרגה ייאס״ ותוא הניכ סכראמ .הינמרגב רצואה ילהנמל דוסי־רפס

 ,תוילאיצוסו תוילכלכ תויעב לע םיסרטנוק ינש רביח — (1830־ב תמ)יטריפ ,ןוטסנוואר

 תויתרבחה תורומתה לשו תירוטסיהה תוחתפתהה לש יעדמ חותינ יכ ןויערה לע םיססובמה
 דוגינב ,הארהו ,ורקיעמ ס ו ת ל א מ לע קלח .דיתעב הרבחה ןוקיתל ךרד תורוהל וב שי

 רפכ .התקולח ףקותב ,הדובעה תויביטקודזרפ לודיג ידיל איבמ .דיסולכואה לודיג יכ ,הזל
 תקזחומה ,תשבוגמ הדובע ךא וב הארו והשלכ תינרצי הנוכת תעדונ ,ומצעלשכ ,ןוהל יכ
 ןינק ילעבו םינמוא תרבח איה ,ויניעב תילאידיאה הרבחה .תוכזב אלש ,תוינלצנ םידיב

 .172 — .ריעז
 רקיעב קסע ,יאקיטנאמור ,ינמרג ןוירוטסיה - (1873-1781) ןופ ,ךירדירפ ,ראמואר

 .149 — .(1250—1138) םיפיאטשנאזחהה תפוקת רקחב
 תועקרק־לעב .ינמרג יאנידמו ןלכלכ - (1875-1805) לראק ,בוצטאגאי־סוטרבדור
 תויסורפה" לע המוש ותעדל .1848 תנשב יסורפה טנמאלראפה לש תילארבילה העיסה רבהו
 יריחמ תא ,הנידמב םייתרבחהו םיילכלכה םידוגינה לע רבגתהל ידכ גזמתהל ״תוילאיצוסהו
 תחת םדימעהל שי םא יכ ,תורחתה לש ישפחה קחשימל חינהל ןיא םיכרצימהו הדובעה
 הקולח ידיל איבהל םייושע ,המיאתמ יוסימ־תטיש םע דחי ,הז חוקיפ ,תונוטלשה חוקיפ
 עיגה אמור ימי-ירבדב וינויע תובקעב .םירבשמהו ינועה לוסיחל ,רשועה לש רתוי הווש
 םולשה תא םייקמה ,ירסיקה לשממה אוה רתויב יוצרה ינידמה רטשמה יכ ,הנקסמ ללכל .ר
 ־דמעמ לש תגייוסמ־יתלבה ותכימתמ הנהנו ןוטלשה ידוקפת תא וידיב זכרמ ,יתרבהה
 תרחואמ הפוקתבו ,יתכלממה םזילאיצוסה לע ועיפשה סוטרבדור לש ויתונויער .םילעופה

 לש םיירקיעה וירפס .ינמרגה םזילאיצוס־לאנויצאנה ינלכלכ םג הזיחא םהב ואצמ רתוי
 לש הלוטיבו התרבסהל" ,(1850) ךמשריק־ןופ לא םיילאיצוס םיבתכמ״ :םה סוטרבדור
 לע ,תיעקרקה הטנארה לע םישדח םיבתכמ" ,(1869) ״תואלקחב תמייקה יארשאה־תקוצמ

 .192 165 ,18 ,15־13 ,10 ,9 — .״תיתרבחה היעבהו הטנארה־ןורקע

 וא ,תיתרבחה הנמאה לע" :ורפס .ףוסוליפו רפוס — (1778—1712) קא׳ז ןא׳ז ,ןסור
 .תיביסרגורפה תונגרובה לע הלודג העפשה ול העדונ ,(1762) ״ינידמה טפשמה תודוסי

 תקמעהבו יטרפה ןינקה לש ותוחתפתהב םייתרבחה םייוקילה שרוש תא שפחל שי ותעדל

. . 
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 ,עקרק תלחג לע תולעב דחא לכל םיחיטבמה םיקוח קקוחל עיצה ?ילכלכה ןויושה־יא

 האר ,תיתפרצה הכפהמב ,יבויושה ,ילאקידארה ףגאה .םייבויחה םדאה יכרצ קופיס ידכ

 .148 — .וכרדדדרומו ורשבמ תא 1סורב

 היה וירוענב .יקלטיא אצוממ .יאנידמו ןלכלכ — (1840—1787) .א .ל .פ ,יסור
 ,תובושח תורשימב ,ןמזה ךשמהב ,ןהיכו ותרוכממ שרוג .הילטיא דוחיאל םחלנו ינקילבופיר

 **הלכלכב וירפס .1848 תכפהמ ימיב חצרנ .תפרצב רחאו ,ץייווש תונוטלש לצא הליחת

 .39 — .רומג יטקאלקא יפוא םיאשונ תינידמ

 1813/15 תובשב .ידוהי אצוממ ,ילגנא ןלכלכו יאקנאב — (1823—1772) דוד ,ודראקיר

 םותלאמל דוגיבב ,ישפחה־רחסמה תונורקעב דדיצו ןגדה־יקוח לע םיחוכיווב קלח חקל
 הלכלכב תונורקע" :ורפס .(ןגמ-יסכמב תדדצמ) "תיטםינויצקאט1רפ" הדמע טקנש ,ודידי
 לש רתויב הבושחה ,הנורחאה התריציכ בשחב ,1817 תבשב רוא הארש ,״יוסימו תינידמ
 ,157 ,146 ,113 ,111 ,89 ,75 ,70 ,65 ,52 ,49 ,43 ,37־35 ,28 ,10 — .תיסאלקה הלוכסאה

161, 169, 171, 174, 176. 

 הינמרגב םיינידמ םידיקפת אלימ ,ינמרג ןלכלכ — (1903—1831) .פ .א .א ,אלפאש
 .הרבחה־יעדמו עבטה־יעדמ לכ לש הדיחא הטיש לודג רפסב ךורעל הסינ .הירטסואבו

 ־לאיצוסה לע תרוקב חתמ .(1875 ,םיכרכ 4 ,״םיילאיצוסה םיפוגה לש םייחהו הנבמה״)
 ימוחת תא ,הגרדהב ,לידגמה ,יתכלממ׳ םזילאיצוסל ,התמועל ,ףיטהו תינמרגה היטארקומיד
 ןודורפכ .ותורישו ותדובע רדעיש יפל הסנכה דחא לכל חיטבמהו ,תיביטקלוקה תולעבה

 .165 — .תנקותמה הנידמב ״הדובעךוממ״ גיהנהל עיצה םירחאו

 תרות ידיסחמ .ירצייווש ןלכלכו רפוס — (1869—1797) חזילא ןאוטנא ,אילובראש
 .114 — .(1848 ,סיראפ) ״תויראבראבה אוה םזילאיצוסה״ :וירפס ןיב .קודא ינרמש .ידנומסיס

 — הנושארב .יאנותעו ץד־ךרוע — (1875—1833) ןופ ,טסיטפאב ןאחוי ,ראצייווש

 דסיי 1865־ב .לאסאל .פ לש ותגהנהב ,םילעופהדהעונתל םיששה תונשב ףרטצה ;לארביל
 ךמת ,תיסורפ הינומגהב הינמרג דוחיא תא בייח וב ,"טארקומיד־לאיצוסה" ןותעה תא

 .143 — .תדחואמ תינמרג םילעופד־וגלפמ לש הדוסייל דגנתהו קראמסיב לש ותוינידמב

 תטיסרבינואמ
 ס^בא-לת
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